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نظرة عامة عىل محتوى كتاب المهارات الرقمية 
ي
للصف الرابع االبتدا�ئ

م الخاصة بالفصول الدراسية 
ُّ
الموضوعات ومخرجات التعل

ي  ي الوحــدة األوىل يتعــرف الطلبــة عــى الحاســب الشــخيصي وأجزائــه واألجهــزة الملحقــة الــيت
ي الفصــل الــدرايسي األول �ف

�ف
ي الحاســب مثــل: التعامــل 

قــد يحتــوي عليهــا. ويتعلمــون كيفيــة اســتخدام هــذه األجهــزة والقيــام بالعمليــات األساســية �ف
ــم الطلبــة كيفيــة اســتخدام معالــج 

ّ
ي الوحــدة الثانيــة يتعل

مــع أنــواع الملفــات المختلفــة وإنشــاء المجلــدات وتعديلهــا. و�ف
ليكــون ســهل  النــص  )Microsoft Word( إلنشــاء مســتند بســيط وتنســيق  مايكروســوفت وورد  مثــل  النصــوص 
 )Scratch( ســكراتش  باســتخدام  مجــة  ال�ب أساســيات  الطلبــة  يتعلــم  الثالثــة  الوحــدة  ي 

و�ف للنظــر.  ملفًتــا  و  القــراءة 
لــون مشــكلة إىل مشــكالِت فرعيــة مــن أجــل حلهــا. ويتعرفــون أيًضــا عــى بيئــة 

ِّ
، وكيــف يحل ي ومفهــوم التفكــ�ي الحاســو�ب

ســكراتش وينفــذون العمليــات األساســية باســتخدام اللبنــات. 

ي الوحــدة األوىل يتعــرف الطلبــة عــى الشــبكة العنكبوتيــة، ويتعلمــون مفهــوم الصفحــة 
ي �ف

ي الفصــل الــدرايسي الثــا�ف
و�ف

ي عمليــات البحث والعثور 
نــت والشــبكة العنكبوتية �ف ، وكيــف يمكنهــم اســتخدام اإلن�ت ي

و�ف ونيــة والموقــع اإللكــ�ت اإللك�ت
ي الوحــدة الثانيــة يتعلــم الطلبــة كيفيــة اســتخدام أدوات وينــدوز للوصــول إىل 

ونيــة المناســبة. و�ف عــى المواقــع اإللك�ت
ي 

ي الطلبــة معرفتهــم �ف ي الوحــدة الثالثــة يــ�ث
الوســائط المتعــددة وتعديلهــا مثــل الصــور ومقاطــع الفيديــو والصــوت. و�ف

ف باســتخدام ســكراتش لتعلــم الحلقــات والتكــرارات بهــدف إنشــاء رســومات رقميــة. مــ�ي ال�ت

ــم الطلبــة كيفيــة إنشــاء عــرض تقديــ�ي جيــد باســتخدام برنامــج 
ّ
ي الوحــدة األوىل يتعل

ي الفصــل الــدرايسي الثالــث �ف
و�ف

مايكروســوف باوربوينــت )Microsoft PowerPoint(، والمهــارات األساســية إلنشــاء العــروض التقديميــة مثــل: 
جــداول  عــى  الطلبــة  يتعــرف  الثانيــة  الوحــدة  ي 

و�ف المتحركــة.  والرســوم  البســيطة  ات  والتأثــ�ي ائــح  ال�ش مــع  التعامــل 
البيانــات وكيــف يمكــن اســتخدام مايكروســوفت إكســل )Microsoft Excel( لتنظيــم المعلومــات وإجــراء العمليــات 
ي الوحــدة الثالثــة يتعــرف الطلبــة عــى أساســيات علــم الروبوتــات وماهيــة الروبــوت وكيــف 

الحســابية البســيطة. ثــم �ف
يمكــن التحكــم فيــه وتحريكــه إلنشــاء أشــكال رقميــة.
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 عدد الساعات الدراسية لكل درس
ي )الفصل الدرايسي األول(

للصف الرابع االبتدا�ئ

عدد الحصص الدراسيةالوحدة األوىل: تعلم األساسيات

1الدرس األول: الحاسب

: سطح المكتب ي
2الدرس الثا�ف

1الدرس الثالث: إعدادات جهاز الحاسب

وع الوحدة 2م�ش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة األوىل

الوحدة الثانية: العمل عىل النص

2الدرس األول: لوحة المفاتيح

: تحرير النص ي
2الدرس الثا�ف

2الدرس الثالث: تنسيق النص

2الدرس الرابع: تنسيق الفقرة

وع الوحدة 2م�ش

10إجماىلي عدد حصص الوحدة الثانية

مجة الوحدة الثالثة: العمل مع ال�ب

)Scratch( 2الدرس األول: أساسيات سكراتش

مجية : استخدام اللبنات ال�ب ي
2الدرس الثا�ف

وع الوحدة 1م�ش

5إجماىلي عدد حصص الوحدة الثالثة

1اخت�ب نفسك

22إجماىلي عدد حصص جميع الوحدات
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األدوات 

اتيجيات التعليمية اإلس�ت
ي يمكــن اســتخدامها أثنــاء الــدرس، وقــد ُصّمــم كتــاب الطالــب بهــذه  اتيجيات التعليميــة الــيت هنــاك العديــد مــن اإلســ�ت
ي األجــزاء النظريــة والعمليــة مــن الــدرس. يمكنــك أن تــرى 

اتيجيات �ف ي تطبيــق بعــض هــذه اإلســ�ت
الطريقــة لمســاعدتك �ف

ي تســتطيع اســتخدامها. اتيجيات التعليميــة الــيت ي القســم التــاىلي بعــض أمثلــة اإلســ�ت
�ف

ة(  التعليم المبا�ش )المحا�ض

ي هذه المرحلة العمرية األك�ث فاعلية وكفاءة عند تدريس فكرة أو مهارة.
يعت�ب التعليم المبا�ش �ف

أمثلة 

للطلبــة  لتوضــح  المبــا�ش  التعليــم  اســتخدام  يمكنــك  المثــال  ســبيل  عــى 
المفاتيــح.  للوحــة  الصحيــح  االســتخدام  طريقــة 

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 40 

الفصل الدرايسي األول
 	)Windows 10( 10 نظام تشغيل ويندوز

 	)Microsoft Word( مايكروسوفت وورد

 	)MIT Scratch( مخت�ب أبحاث ماساتشوستس للتكنولوجيا سكراتش

يمكــن اســتخدام التعليــم المباشــر لتعريــف الطلبــة بالمهــارات المطلوبــة 	 
أوفيــس  مايكروســوفت  أدوات  باســتخدام  تعلمهــا  عليهــم  يجــب  التــي 

المختلفــة.  )MS Office(

علــى ســبيل المثــال يمكنــك اســتخدام التعليــم المباشــر لتوضــح للطلبــة 	 
طريقــة تغييــر نــوع الخــط أو تمييــز النــص فــي مايكروســوفت وورد. 

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 63
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م القائم عىل حل المشكالت 
ُّ
التعل

اتيجية حــل المشــكالت عــى تقديــم عــدة حلــول مختلفــة لمشــكلة واحــدة، والهــدف ليــس الحصــول عــى  تعتمــد إســ�ت
إجابــة واحــدة صحيحــة كمــا هــو الحــال مــع االستكشــاف الموجــه، وإنمــا ليحصــل الطلبــة عــى أكــ�ب عــدد ممكــن مــن 

الحلــول المختلفــة للتحــدي المطــروح أمامهــم.

أمثلة 

ي حــل مشــكلة مــا عــن 
ي �ف يتعلــم الطلبــة كيــف يســاعدهم التفكــ�ي الحاســو�ب

طريــق تقســيمها إىل مشــكالت فرعيــة باتبــاع تسلســل بســيط لألوامــر.

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول | كتاب الطالب | صفحة 85

اتيجية المناقشة والحوار  إس�ت

المتكــررة  الناقــد، وتعــّد األســئلة  التفكــ�ي  ف  لتحفــ�ي  
ً
المناقشــات فرصــة إدارة  المبنيــة عــى  التدريــس  اتيجية  إســ�ت تتيــح 

ــم واالستكشــاف العميــق للمفاهيــم األساســية الخاصــة بالمنهج.
ُّ
)ســواء مــن المعلــم أو مــن الطلبــة( وســيلة لقيــاس التعل

أمثلة 

الطلبــة  لتعريــف  والحــوار  المناقشــة  إســتراتيجية  اســتخدام  يمكــن 
الحاســب. بجهــاز  توصيلهــا  وكيفيــة  الطابعــة  باســتخدامات 

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول | كتاب الطالب | صفحة 13
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االستقصاء أو االستكشاف 

المــرور بعمليــات مختلفــة أو تجــارب أو إجــراء  بنــاء المعرفــة بمفردهــم مــن خــالل  اتيجية للطلبــة  تتيــح هــذه اإلســ�ت
واالســتبعاد. التحقــق 

أمثلة 

يمكنــك اســتخدام أنشــطة التقــيصي لمســاعدة الطلبــة عــى تجربــة األدوات 
المكتــب  ســطح  خلفيــات  عــن  البحــث  المثــال  ســبيل  عــى  الجديــدة. 

وتجربتهــا. المختلفــة 

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 34

ي نهايــة كل وحــدة وذلــك لحــّث الطلبــة 
وع الوحــدة �ف يمكنــك اســتخدام مــ�ش

ي الوحــدة.  
ي تعلموهــا �ف عــى التعــاون وتطبيــق المهــارات الــيت

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 79

وع  م القائم عىل الم�ش
ُّ
التعل

ــم هــو تقديــم 
ِّ
، ويكــون دور الُمعل ي

ي إطــار تعــاو�ف
وعــات بصــورة ُمســتقلة أو �ف يمكــن تنفيــذ األنشــطة القائمــة عــى الم�ش

وعاتهــم بنجــاح، واكتســاب فهــم عميــق للمفاهيــم األساســية. التوجيــه واإلرشــاد للطلبــة مــن أجــل إكمــال م�ش

أمثلة 
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م باللعب و المحاكاة  
ُّ
 التعل

ي العملية التعليمية.
ف �ف كاء فاعل�ي ن األلعاب والمحاكاة الطلبة من أن يكونوا �ش

ِّ
مك

ُ
ت

أمثلة

ســكراتش  برنامــج  اســتخدام  خــالل  مــن  مجيــة  ال�ب مهاراتهــم  الطلبــة  ينــ�ي 
)Scratch( الــذي ُيعــدُّ بيئــة ألعــاب ممتعــة وتعليميــة، ويتعلــم الطلبــة آليــة 

. ف ي مــن خــالل تحقيــق هــدف معــ�ي مــيب كتابــة الكــود ال�ب

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 93 

ي 
م التعاو�ض

ّ
التعل

مــن طلبــة  منهــا  يتكــون كل  ة،  عمــل صغــ�ي فــرق  خــالل  مــن  ُتنفــذ  فعالــة  تعليميــة  اتيجية  إســ�ت ي 
التعــاو�ف ــم 

ُّ
التعل ُيعــدُّ 

بويــة تعريضهــم لمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة  ي القــدرات، ويتــمُّ مــن خــالل العمليــة ال�ت
مــن مســتويات متفاوتــه �ف

مهاراتهــم. وممارســة  مــا  لمفهــوم  اســتيعابهم  ف  لتحســ�ي التعليميــة 

أمثلة

يتــم حــث الطلبــة فــي العديــد مــن التدريبــات والمشــروعات علــى العمــل 	 
فــي مجموعــات لتعزيــز التعــاون بينهــم مثــل مشــروع نهايــة الوحــدة.

الصف الرابع | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 35 



وصف الوحدة
عزيزي المعلم

ي هــذه الوحــدة المهــارات األساســية المتعلقــة بأجهــزة الحاســب وكيفيــة القيــام بالعمليــات األساســية. 
ــم الطلبــة �ف

ّ
يتعل

ويتعّرفون عىل مكونات الحاســب مثل صندوق الحاســب والشاشــة ولوحة المفاتيح والفأرة وبعض األجهزة الطرفية 
واســتخداماتها. باإلضافــة إىل ذلــك يتعرفــون عــىل ســطح المكتــب وبعــض تطبيقــات وينــدوز )Windows( األساســية 
مثــل برنامــج الرســام )Paint(. كمــا يتعلمــون كيفيــة التعامــل مــع الملفــات والمجلــدات، وكيفيــة تنظيــم المعلومــات 
ا يتعلمــون كيفيــة تخصيــص بعــض  ً باســتخدام مهــارات مثــل إنشــاء مجلــدات جديــدة أو إعــادة تســميتها أو نقلهــا. وأخــري

إعــدادات الحاســب األساســية مثــل التاريــــــخ والوقــت ودقــة الشاشــة والخلفيــة.

م
ُّ
 نواتج التعل

ف مكونات الحاسب واألجهزة الملحقة به.	  ف ب�ي التميري

امج الموجودة عىل جهاز الحاسب.	  استخدام أحد الرب

إنشاء الملفات والمجلدات.	 

تغيري إعدادات التاريــــخ والوقت.	 

تغيري إعدادات شاشة الحاسب.	 

تغيري إعدادات أصوات النظام.	 

 الوحدة األوىل

تعلم األساسيات

الدروس

عدد الحصص الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
الدراسية

1الدرس األول: الحاسب
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المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي الفصل الدرايسي األول
الصف الرابع االبتدا�ئ

األدوات واألجهزة

ي	  حاسب مكت�ب

 	)Windows 10( 10 نظام تشغيل ويندوز

: سطح المكتب ي
2الدرس الثا�ف

1الدرس الثالث: إعدادات جهاز الحاسب

وع الوحدة 2م�ش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة األوىل

الملفات الرقمية

ي  ف اإلثرائيــة. يمكــن للطلبــة الوصــول إىل المســتندات الــ�ت يمكــن للمعلــم الوصــول لهــذه المســتندات عــىل منصــة عــ�ي
ف اإلثرائيــة. ي منصــة عــ�ي

ي كتــاب الطالــب، باســتخدام الكتــاب الرقــ�ي الــذي تــم تحميلــه �ف
تظهــر �ف

 	"G4.S1.1.2_مجلد "صور_الحيوانات
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الوحدة األوىل/ الدرس األول

الحاسب

وصف الدرس
ي يمكنهــم اســتخدامها. ســيتعلمون  الهــدف العــام مــن هــذا الــدرس هــو أن يفهــم الطلبــة مــا الحاســب ومهامــه الــ�ت

أيًضــا مكونــات الحاســب الرئيســة واألجهــزة الملحقــة )الطرفيــة( وكيفيــة اســتخدامها.

م
ُّ
نواتج التعل

 توصيل األجهزة الملحقة بالحاسب.	 

التعرف على أجزاء مختلفة من الحاسب واألجهزة الملحقة.	 

ة   نقاط مهمَّ

الطلبــة صعوبــة 	  بعــض  يواجــه  قــد  ــة،  قميَّ الرَّ المهــارات  فــي  للطلبــة  م  ُيقــدَّ الــذي  األول  الــدرس  هــو  هــذا  نظــًرا ألن 
فــي فهــم الفــرق بيــن مكونــات الحاســب الرئيســة واألجهــزة الطرفيــة. لهــذا الســبب مــن األفضــل الفصــل بيــن هــذه 

األجهــزة ومســاعدة الطلبــة علــى التمييــز بينهــا كمــا هــو موّضــح فــي التمهيــد.

قــد ال يســتطيع الطلبــة كذلــك فهــم ماهيــة صنــدوق الحاســب ومــدى أهميتــه فــي عمليــة التشــغيل. يمكــن للمعلــم  	 
إعطــاء أمثلــة مــن الحيــاة اليوميــة علــى ذلــك مثــل محــرك الســيارة أو العقــل البشــري لمســاعدة الطلبــة علــى فهــم 

أوجــه التشــابه ومــدى أهميتــه.

الدرس األول

الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
عدد الحصص 

الدراسية

1الدرس األول: الحاسب
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ال يعلــم الطلبــة فــي هــذه المرحلــة الدراســية أنــه إذا لــم تكــن األجهــزة متصلــة بشــكل صحيــح، فــإن الحاســب لــن 	 
يعمــل كمــا ينبغــي. وضــح ذلــك لهــم.

التمهيد   

 إىل بعــض 
ً
ي تحضــري الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

اضبط في مكتبك األجهزة التالية في أماكن منفصلة:	 

أساسية اختيارية
صندوق 
الحاسب ات الصوت مكرب

الفأرة الطابعة

لوحة المفاتيح الميكروفون

الشاشة ا الكامري

سماعات الرأس

ا الويب كامري

ي
الماسح الضو�ئ

اطلــب مــن الطلبــة قضــاء بعــض الوقــت فــي التعــرف علــى هــذه األجهــزة ورؤيتهــا عــن قــرب، ثــم ناقــش معهــم لفتــرة 	 
وجيــزة إذا كانــوا يعرفونهــا أو يمكنهــم تخميــن اســتخدام كل جهــاز.

ناقــش الطلبــة إذا كان لديهــم أي خبــرة ســابقة فــي اســتخدام أجهــزة الحاســب. يمكنــك اســتخدام األســئلة التاليــة 	 
لذلــك:

هل لديكم جهاز حاسب في المنزل؟	 

هل سبق لكم استخدام جهاز الحاسب؟	 

إذا كانت اإلجابة نعم، فألي غرض تستخدمونه؟	 

قــد يكــون لــدى بعــض الطلبــة خبــرة ســابقة بالفعــل فــي اســتخدام جهــاز الحاســب المكتبــي. تســاعدك إجابــة الطلبــة 	 
عــن األســئلة أعــاه علــى فهــم مــا يعتبرونــه جهــاز حاســب، وقــد يكــون هــذا مفيــًدا فــي باقــي الــدرس حيــث يوضــح 

مــدى احتيــاج الطلبــة للمســاعدة فــي فهــم اســتخدامات الحاســب واألجهــزة الملحقــة بــه. 
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خطوات تنفيذ الدرس  
ــم الطلبــة إلــى مجموعــات مــن 2-5 طــاب. اعــِط اســًما لــكل مجموعــة ِلـــيكون لــدى الطلبــة شــعور بالتعــاون )فــي 	  قسِّ

مجموعتهــم( والمنافســة )مــع المجموعــات األخــرى(. علــى ســبيل المثــال يمكنــك تســمية المجموعــات -مــع شــرح 
معنــى كل اســم- كاآلتــي:

شباب التقنية	 

مبرمجو االبتكار	 

علماء البيانات	 

خوارزميات قوية	 

18

الرئيســة 	  الحاســب  مكونــات  بيــن  الفــرق  شــرح  فــي  اســتمر 
مــن  اطلــب  الطالــب  كتــاب  وباســتخدام  الطرفيــة.  واألجهــزة 
لوحــة  )الشاشــة،  مثــل  أجهــزة  علــى  والعثــور  البحــث  الطلبــة 

المعمــل. فــي  الموجــودة  وغيرهــا(  المفاتيــح، 

والــذي 	  الثانــي  التدريــب  إكمــال  الطلبــة  مــن  اطلــب  ذلــك،  بعــد 
يمكنــك اســتخدامه كتقييــم تكوينــي؛ لمعرفــة إذا كانــوا قــد فهمــوا 

الفــرق بيــن مكونــات الحاســب واألجهــزة الطرفيــة.

أجهــزة 	  عــن  للــدرس  التمهيديــة  الصفحــة  الطلبــة  مــع  ناقــش 
ثــم اطلــب منهــم  الحاســب واســتخدامها فــي الحيــاة اليوميــة، 
إكمــال التدريــب األول مــن الــدرس مــع ذكــر ثاثــة أشــياء مفيــدة 
يمكنهــم القيــام بهــا باســتخدام جهــاز الحاســب. وتأكــد مــن أنهــم 
يجيبــون بشــكل صحيــح وإذا لــم يحــدث ذلــك، ســاعدهم علــى 
فهمهــا.  يمكنهــم  أخــرى  أمثلــة  تقديــم  مــع  النقطــة  هــذه  فهــم 
البريــد  رســائل  أو كتابــة  األلعــاب  ممارســة  المثــال  ســبيل  علــى 

الرســائل. أو  اإللكترونــي 
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الــدرس وتذكــر 	  مــن  الثالــث  التدريــب  إكمــال  الطلبــة  مــن  اطلــب 
أن بعضهــم قــد يواجــه صعوبــة فــي اختيــار اإلجابــات الصحيحــة 
غــرض  لتنفيــذ  اســتخدامه  يجــب  الــذي  بالجهــاز  المتعلقــة 
م للطلبــة أي إرشــادات إضافيــة تســاعدهم علــى فهــم  محــدد. قــدِّ
المشــكات المحتملــة مثــل االســتخدام المختلــف للميكروفــون 

األذن. وســماعات  الصــوت  ومكبــر 

وفيمــا يتعلــق بهــذا التدريــب، ضــع فــي االعتبــار أن بعــض الطلبــة 	 
قــد يخلطــون بيــن الطابعــة والماســح الضوئــي فــي الســؤال األخير. 
إذا حــدث ذلــك ذكرهــم بالفــرق بيــن الجهازيــن، وأنــه قــد تحتــوي 

بعــض الطابعــات علــى ماســح ضوئــي فــي نفــس الجهــاز.

المختلفــة لجميــع 	  عــن االســتخدامات  الطلبــة  بمناقشــة  اســتمر 
بمكونــات  البــدء  يمكــن  اآلن.  حتــى  تعلموهــا  التــي  األجهــزة 

الطرفيــة. األجهــزة  مــع  المتابعــة  ثــم  الرئيســة  الحاســب 

مكبــرات 	  اســتخدام  بيــن  الفــرق  توضيــح  اعتبــارك  فــي  ضــع 
الصــوت/ ســماعات األذن والميكروفــون؛ ألن قــد يخطــئ بعــض 
تســجيل  أثنــاء  اســتخدامه  يجــب  الــذي  الجهــاز  بيــن  الطلبــة 

الصوتيــة. الملفــات  إلــى  االســتماع  أو  الصــوت 

بعــد ذلــك، واســتناًدا إلــى الجــزء األخيــر مــن الــدرس، ناقــش مــع 	 
بالحاســب. توصيلهــا  يمكــن  وكيــف  الطابعــة  اســتخدام  الطلبــة 
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حل التدريبات

لنطبق مًعا 

14

تدريب 1

ما الحاسب؟
باستخدام الحاسب يمكنك:

1. مشاهدة مقاطع الفيديو.

2. االستماع إلى الملفات الصوتية.

3. طباعة المستندات.

اكتب ثاثة أشياء 
مفيدة يمكنك القيام بها 

باستخدام الحاسب.

تدريب 2

مكونات الحاسب واألجهزة الملحقة بالحاسب 

ضع الرقم الصحيح أمام كل جهاز من األجهزة التالية بناًء على تصنيفه 
ضمن مكونات الحاسب أو األجهزة الملحقة بالحاسب.

األجهزة الملحقة بالحاسب
2

مكونات الحاسب
1

2 1

1

12

2

تلميح:

ي اعتبــارك أن هــذه اإلجابــات مــن األمثلــة البســيطة 
ضــع �ف

عــن االســتخدامات األخــرى المفيــدة للحاســب. يمكنــك 
ي للتحقق من فهم  استخدام هذا التدريب كتقويم تكوي�ف
ي الحيــاة اليوميــة. 

الطلبــة الســتخدام أجهــزة الحاســب �ف
ح إجابتهــم  ي حالــة وجــود إجابــة خطــأ، اطلــب منهــم �ش

و�ف
وبنــاًء عــىل ذلــك قــدم لهــم المزيــد مــن المســاعدة. 
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تدريب 3

إدخال صورة 
للحاسب

االستماع إلى 
الملفات الصوتية

طباعة صفحة

استخدام األجهزة الملحقة

: ي تحتاجها لتنفيذ ما يىلي حدد األجهزة ال�ت

كتابة أرقام 
وحروف



ي
الوحدة األوىل/ الدرس الثا�ن

سطح المكتب

وصف الدرس
الهــدف مــن هــذا الــدرس هــو أن يتعلــم الطلبــة ماهيــة ســطح المكتــب )Desktop( وفهــم كيفيــة اســتخدامه 
للوصــول إىل أنــواع مختلفــة مــن الملفــات والمجلــدات، واســتخدام قائمــة ابــدأ )Start( ومحــرك بحــث وينــدوز 
)Windows(. إضافــة إىل ذلــك يتعلمــون كيفيــة فتــح واســتخدام برامــج ســهلة مثــل اآللــة الحاســبة واســتخدام 

التعليمــات لحــل األســئلة.

م
ُّ
نواتج التعل

التعامل مع الملفات )إنشاء - نقل - حفظ - فتح - حذف(.	 
إنشاء مجلدات رئيسة ومجلدات فرعية.	 
التعامل مع المجلدات )إعادة تسمية - نقل /نسخ(.	 
استخدام زر البحث إليجاد الملفات والمجلدات على الحاسب.	 
استخدام احد البرامج الموجودة على جهاز الحاسب.	 
 	.)Windows( في ويندوز )Get Help( استخدام الحصول على التعليمات

ة   نقاط مهمَّ

قــد يواجهــون 	  أنهمــا متطابقــان؛ ألنهــم  أكثــر( بنفــس االســم  أنــه عنــد وجــود ملفيــن )أو  قــد يعتقــد بعــض الطلبــة 
االمتــدادات. أســماء  مــن  docx. وغيرهمــا  و   .jpg مثــل:  االمتــدادات  بيــن  الفــرق  فهــم  فــي  صعوبــة 

مــن 	  الكثيــر  لديهــم  يكــون  أنــه عندمــا  لهــم  اشــرح  لهــا بمحتواهــا.  بأســماء ال صلــة  الطلبــة ملفاتهــم  بعــض  ي  ُيســمِّ
الملفــات المخزنــة علــى أجهــزة الحاســب قــد يواجهــون صعوبــة تتعلــق بهــذا األمــر. علــى ســبيل المثــال إذا قامــوا 
بتســمية ملفاتهــم: ملــف1 وملــف2 ...إلــى آخــره، فســيكون مــن الصعــب عليهــم إيجــاد الملــف الــذي يحتــوي علــى 

ي
الدرس الثا�ن

الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
عدد الحصص 

الدراسية

: سطح المكتب ي
2الدرس الثا�ف
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ــخ بســرعة. لهــذا الســبب يجــب أن يكــون لــكل ملــف اســم يمثــل محتوياتــه  ــ ـ ملحوظــات درس القواعــد أو درس التاريـ
ــخ". ـ ـ ـ  مــن ملــف2 يمكــن تســميته "التاريـ

ً
 مــن ملــف1 يمكــن تســميته "القواعــد" وبــداًل

ً
فبــداًل

لــدى الطلبــة انطبــاع خاطــئ بأنــه مــن األســهل بالنســبة لهــم إبقــاء ملفاتهــم أو مجلداتهــم علــى ســطح المكتــب مــن 	 
أجــل الوصــول إليهــا مباشــرًة.

ا عند العمل بطريقة "الضغط والسحب"، باستخدام الفأرة.	 
ً
يرتبك الطلبة أحيان

أنهــم قامــوا 	  إلــى آخــر معتقديــن  يخطــئ الطلبــة باســتخدام طريقــة "الضغــط والســحب" لنقــل ملــف مــن مجلــد 
بنســخه.

ينســخ الطلبــة ملفاتهــم دون إعــادة تســمية النســخ، لذلــك عندمــا يغيــرون أو يضيفــون شــيًئا مــا فــي واحــد مــن هــذه 	 
الملفــات فــا يمكنهــم التمييــز بينهــا.

الوينــدوز	  مستكشــف  باســتخدام  أو  البحــث  زر  باســتخدام  البحــث  بيــن  الفــرق  الطلبــة  يفهــم  ال   قــد 
)Windows Explorer(. اشــرح لهــم أنــه باســتخدام مستكشــف الوينــدوز، يمكنكهــم العثــور علــى ملــف أو مجلــد 

أو برنامــج أســرع بكثيــر ألنــك تبحــث فــي مــكان واحــد فقــط، أي فــي مجلــد معيــن.

التمهيد   

 إىل بعــض 
ً
ي تحضــري الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

قبــل بــدء الــدرس تأكــد مــن حصــول الطلبــة علــى المســتندات التــي يحتاجــون إلــى فتحهــا ووضعهــا فــي المجلــدات 	 
المقابلــة كمــا هــو مذكــور فــي كتــاب الطالــب. المســتندات الخاصــة بهــذا الــدرس هــي:

 	"G4.S1.1.2_صور_الحيوانات"

قدم الهدف من الدرس إلثارة اهتمام الطلبة بتحديد أنواع مختلفة من الملفات. يمكنك طرح أسئلة مثل:	 

هل سمعتم كلمة "ملف" من قبل؟	 

الفيديــو 	  الصــور، ومقاطــع  )مثــل  الحاســب  المعلومــات علــى  مــن  أنــواع مختلفــة  تنظيــم  يمكنكــم  كيــف 
الدراســية  بالمــواد  المتعلقــة  المدرســية  الواجبــات  مــون  تنظِّ والمســتندات(؟ كيــف  الصوتيــة،  والملفــات 

المختلفــة؟ 

الملفــات 	  تنظيــم  والمجلــدات وكيفيــة  الملفــات  ماهيــة  الــدرس ســيتعلمون  هــذا  فــي  أنهــم  الطلبــة  أخبــر 
مــن  يتمكنــوا  الفرعيــة حتــى  والمجلــدات  الرئيســة  المجلــدات  فــي  والصــور  المســتندات  مثــل  المختلفــة 

إليهــا. يحتاجــون  عندمــا  بســهولة  إليهــا  الوصــول 
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خطوات تنفيذ الدرس  

 مــن الحيــاة اليوميــة وأن 	 
ً

لمســاعدة الطلبــة علــى فهــم تنظيــم الملفــات فــي مجلــدات يمكنــك أن تضــرب لهــم مثــااًل
تعــرض لهــم مجلــًدا ورقًيــا فيــه أوراق عمــل منظمــة علــى حســب الموضوعــات المختلفــة.

24

منهــم 	  واطلــب  طــاب   5-2 مــن  مجموعــات  إلــى  الطلبــة  وّزع 
علــى  يتعرفــو  وأن  بهــم،  الخاصــة  الحاســب  أجهــزة  تشــغيل 
مكونــات ســطح المكتــب الظاهــرة علــى أجهزتهــم، ووضــح لهــم 
شــريط المهــام وأهــم األيقونــات والرمــوز الموجــودة علــى ســطح 

المكتــب.

الــدرس 	  مــن  األول  التدريــب  تكملــة  منهــم  اطلــب  ذلــك  بعــد 
والبحــث فــي أجهــزة الحاســب الموجــودة بالمعمــل عــن أيقونــات 
مثــل المشــار إليهــا فــي التدريــب. حــث الطلبــة علــى الرجــوع إليــك 

إذا واجهــوا صعوبــات فــي إيجــاد مثــل هــذه الملفــات.

كتــاب 	  فــي  الموجــودة  الخطــوات  اتبــاع  الطلبــة  مــن  اطلــب 
الطالــب لفتــح برنامــج الرســام وإنشــاء ملــف صــورة ثم ســاعدهم 
وورد  وملــف  صــورة،  ملــف  بيــن  التمييــز  معرفــة كيفيــة  علــى 
وورد  برنامــج  أيقونــة  حــدد  بســيط.  نصــي  وملــف   ،)Word(
)Word( المميــزة، ووضــح للطلبــة أنــه بالنســبة لملفــات الصور 
يمكنهــم رؤيــة معاينــة ســريعة مــن أيقونــة الصــورة. ستســاعدهم 
هــذه الخصائــص فــي التعــرف علــى أنــواع الملفــات المختلفــة.

اشــرح لهــم كيفيــة إنشــاء مجلــدات رئيســة ومجلــدات فرعيــة 	 
ووضــح لهــم القواعــد التــي يجــب أن يضعوهــا فــي االعتبــار عنــد 
اختيــار اســم المجلــد. بعــد ذلــك اطلــب منهــم إكمــال التدريــب 
الثانــي والجــزء األول مــن التدريــب الثالــث للــدرس، واســتخدام 
فهمهــم  مســتوى  لتقويــم  تكوينــي  كتقويــم  التدريبيــن  هذيــن 

المهــارات. لهــذه 
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بعــد ذلــك اطلــب مــن الطلبــة إكمــال الجــزء الثانــي مــن التدريــب 	 
تعلموهــا  التــي  المهــارات  لتطبيــق  الرابــع  التدريــب  ثــم  الثالــث 
والمجلــدات. الملفــات  مــع  التعامــل  فــي  قدرتهــم  مــدى  ومعرفــة 

للــدرس 	  ختامــي  الخامــس كتدريــب  التدريــب  اســتخدم  أخيــًرا 
ويمكنهــم  الــدرس  أهــداف  فهمــوا  قــد  الطلبــة  أن  مــن  للتأكــد 

ــم. 
ُّ
التعل نواتــج  إلــى  الوصــول 

ضــع فــي اعتبــارك أنــه فــي التدريبيــن الرابــع والخامــس ســيحتاج 	 
المجلــدات  أســماء  إلــى  لتوجيههــم  مســاعدتك  إلــى  الطلبــة 
األخطــاء.   ببعــض  قيامهــم  احتمــال  مــع  المناســبة  والخطــوات 
لتعزيــز التعــاون بينهــم؛ ضــع الطلبــة الُملّميــن بأجهــزة الحاســب 

أقرانهــم. لمســاعدة  مختلفــة  مجموعــات  فــي 

اســتخدام الخطــوات المذكــورة فــي كتــاب الطالــب لتســهل عمليــة توجيــه الطلبــة إلــى كيفيــة نســخ الملفــات 	 
 )Cut( القــص  خيــارّي  بيــن  الفــرق  للطلبــة  وضــح  حذفهــا.  أو  تســميتها،  إعــادة  ،أو  هــا  صِّ

َ
ق أو  والمجلــدات، 

والنســخ )Copy( ففــي حالــة اســتخدام خيــار القــص ســيتم نقــل الملــف أو المجلــد إلــى موقــع جديــد. أخبــر 
الطلبــة كذلــك أنــه فــي حالــة حــذف ملــف أو مجلــد عــن طريــق الخطــأ يمكنهــم اســترداده، ولكــن يجــب عليهــم 

توخــي الحــذر قبــل حــذف ملــف أو مجلــد. 
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حل التدريبات

ملف مجلد برنامج

امج الملفات والمجلدات وال�ب

ف بينها؟ امج. هل يمكنك التميري عند بدء تشغيل الحاسب يمكنك رؤية العديد من الملفات والمجلدات والرب

تدريب 1

ضع عامة  بجوار 
اإلجابة الصحيحة

لنطبق مًعا 

25
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اسم المجلد

المجلدات

ئ مجلًدا عىل سطح المكتب، واستخدم األرقام )1، 2، 3، 4، 5(  أن�ش
ي يجب اتباعها. تيب الصحيح للخطوات ال�ت لتحديد الرت

تدريب 3

تدريب 2

ضع دائرة حول أسماء المجلدات 
المقبولة.

مقاطع مضحكة المنزل الوقت

العطلة الصيف / الشتاء جهات الاتصال أعلى /اسفل >المصاريف<

26

Enter 5اضغط
4اكتب اسم المجلد

3اضغط عىل "مجلد"

1اضغط بزر الفأرة األيمن
2اضغط "جديد"
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حان الوقت اآلن إلنشاء مجلدات رئيسة ومجلدات فرعية.

قارات العالم

ئ مجلًدا جديًدا عىل سطح المكتب باسم "قارات العالم". 	 أن�ش
ي المخطط أدناه: 	

ء مجلدات رئيسة وفرعية باألسماء الموجودة �ف ي
افتحه ثم أن�ش

ئ مجلدين  	 ي تنت�ي لها وأن�ش  افتح مجلد القارة ال�ت
البلد  باسم  ي 

والثا�ف بلدك  باسم  األول  جديدين، 
الذي تريد زيارته.

ي  	 ي مجلد القارة ال�ت
 انسخ المجلد األخري والصقه �ف

تود زيارتها.
	 . اآلن احذف المجلد األخري

ي  	
ئ مجلدات رئيسة وفرعية باألسماء الموجودة �ف  أن�ش

ي حاسبك.
 المخطط باألعىل. يمثل كل مستطيل مجلًدا �ف

ئ مجلًدا باسم "الحيوانات" داخل مجلد المستندات. أن�ش
ئ 3 مجلدات فرعية •	  داخل مجلد "الحيوانات" أن�ش

بأسماء "الطيور" و"األسماك" و"الثدييات".
 داخل مجلد المستندات، يوجد مجلد باسم •	

"صور_الحيوانات_G4.S1.1.2" ابحث عنه.
 أعد تسمية ملفات الصور وفًقا لمحتوياتها. اضغط •	

ضغًطا مزدوًجا عىل كل صورة لمشاهدة محتوياتها 
نامج. ثم أغلق نافذة الرب

المجلدات الرئيسة والمجلدات الفرعية

ي المخطط 
يمكنك أن ترى �ف

التاىلي مجموعة من الحيوانات.

تدريب 4

ئ مجلدات رئيسة  أن�ش
ومجلدات فرعية

الحيوانات

الطيوراألسماكالثدييات

أفريقيا اليا أس�ت أوروباأمريكاآسيا

تلميح: يمكنــك تطبيــق هــذا التدريــب عــىل 

الطلبــة  تقســيم  مــع  جمــايعي  نشــاط  شــكل 
أيًضــا  يمكنــك  كمــا  مجموعــات.  ي 

�ف للعمــل 
تحويــل التدريــب إىل لعبــة حيــث تفــوز فيهــا 
 . ً

ي تنتــ�ي مــن التدريــب أّواًل المجموعــة الــ�ت

تلميح: تأكــد مــن حصــول الطلبــة عــىل 

الصــور المطلوبــة لهــذا التدريــب. وحثهــم 
ف  ي التميــري

عــىل اســتخدام التفكــري الناقــد �ف
ي 

�ف حيــوان  ووضــع كل  الحيوانــات  ف  بــ�ي
لــزم  إذا  وســاعدهم  الصحيــح  المجلــد 
األمــر. يمكنــك أيًضــا جعــل هــذا التدريــب 
عىل شــكل نشــاط جمايعي أو لعبة كما تم 

ذكــره ســابًقا. 

27
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انقل الملفات

انقل جميع ملفات الصور إىل المجلد المناسب أو المجلد 
ي مجلد المستندات، عىل سبيل المثال، 

الفريعي الذي أنشأته �ف
يجب نقل ملف صورة "نورس" إىل المجلد الفريعي "الطيور". 
تيب  ي كل شكل إلظهار الرت

ضع الرقم الصحيح )1، 2، 3، 4( �ف
الذي يجب اتباعه.

ي النهاية انقل كل صورة من مجلد "صور_الحيوانات_G4.S1.1.2" إىل المجلد المناسب الذي أنشأته سابًقا. 	
   �ف

تدريب 5

أستطيع نقل الملفات 
إىل المجلدات الرئيسة 
والمجلدات الفرعية.

اضغط بالزر األيمن عىل مجلد "الطيور"

)Cut( اضغط قص

اضغط بالزر األيمن عىل ملف "نورس"

)Paste( اضغط لصق

28
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الوحدة األوىل/ الدرس الثالث

 إعدادات جهاز الحاسب

وصف الدرس
الهــدف مــن هــذا الــدرس هــو أن يتعلــم الطلبــة كيفيــة ضبــط إعــدادات وينــدوز األساســية. ســيتعلمون ضبــط 
التاريــــــخ والوقــت، وتغيــري إعــدادات الشاشــة والصــوت، وتخصيــص ســطح المكتــب، عــن طريــق تغيــري الخلفيــة. 

م
ُّ
نواتج التعل

تغيير تاريــــخ ووقت الحاسب يدوًيا.	 

تغيير دقة الشاشة.	 

تغيير صورة خلفية سطح المكتب.	 

ضبط مستوى الصوت.	 

الدرس الثالث

الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
عدد الحصص 

الدراسية

3الدرس الثالث: إعدادات جهاز الحاسب

ة   نقاط مهمَّ

بهــذا 	  القيــام  أثنــاء  أنــه  أخبرهــم  والوقــت.  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ تغييــر  محاولــة  أثنــاء  صعوبــة  الطلبــة  بعــض  يواجــه  قــد 
تلقائًيــا  الوقــت   / ــخ  ـ ـ ـ التاريـ تغييــر  خيــار  إيقــاف  يجــب  الطالــب  كتــاب  فــي  موضــح  هــو  كمــا   اإلجــراء 

)Change Date/Time Automatically( حتى يتمكنوا من متابعة بقية الخطوات.
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ــخ والوقــت علــى 	  ـ ـ ـ ــخ ووقــت الحاســب يدوًيــا يمكنــك تغييــر التاريـ ـ ـ ـ ــم كيفيــة تغييــر تاريـ
ّ
لمســاعدة الطلبــة علــى تعل

أجهــزة الحاســب الموجــودة فــي المعمــل قبــل بــدء الــدرس. بعــد ذلــك أثنــاء عمليــة التطبيــق يمكنــك أن تطلــب 
منهــم تطبيــق المهــارات الموضحــة فــي كتــاب الطالــب لتصويبهــم.

تغييــر دقــة 	  الخطــأ عنــد  عــن طريــق  قــد حــدث  مــا  أن شــيًئا  أو يشــعرون  الطلبــة  بعــض  األمــر علــى  قــد يختلــط 
الخطــوات.  نفــس  باتبــاع  وقــت  أي  فــي  الســابق  الخيــار  إلــى  العــودة  يمكنهــم  أنــه  ذكرهــم  الشاشــة. 

 التمهيد   

 إىل بعــض 
ً
ي تحضــري الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

قــدم الهــدف مــن الــدرس إلثــارة اهتمــام الطلبــة بتخصيــص ســطح المكتب واإلعــدادات األخرى للحاســب. يمكنك 	 
اســتخدام أســئلة مثل:

هل تريدون تغيير صورة خلفية سطح المكتب؟	 

إذا كانت اإلجابة نعم، فما الصورة التي تودون استخدامها؟ 	 

الرســام 	  برنامــج  بواســطة  فــذت 
ُ
ن التــي  الرســومات  إحــدى  اســتخدام  أيًضــا  يمكنكــم  أنــه  تعلمــون  هــل 

المكتــب؟ لســطح  خلفيــة  صــورة  ووضعهــا 

خطوات تنفيذ الدرس  

توجيهــات 	  اتبــاع  عليهــم  بــأّن  رهــم 
ّ
ذك والوقــت.  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ تغييــر  يمكنهــم  كيــف  للطلبــة  اشــرح  البدايــة  فــي 

صحيــح.  بشــكل  بالخطــوات  القيــام  عليهــم  تســهل  ألنهــا  الشاشــة؛  لقطــات  علــى  التركيــز  مــع  الطالــب  كتــاب 
تلقائًيــا  الوقــت   / ــخ  ـ ـ ـ التاريـ تغييــر  تشــغيل خيــار  إيقــاف  عنــد  الحــذر  ــي  توخِّ عليهــم  يجــب  المثــال  ســبيل   علــى 
)Change Date/Time Automatically(، كمــا يمكنهــم أيًضــا مشــاهدة الفيديــو المذكــور فــي الكتــاب الرقمــي  

لمقــرر المهــارات الرقميــة عبــر منصــة عيــن اإلثرائيــة لمزيــد مــن المســاعدة والتوجيــه.
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دقــة 	  تغييــر  يمكنهــم  كيــف  للطلبــة  موضًحــا  الشــرح  أكمــل 
واتبــاع  المعمــل  فــي  حاســب  اســتخدام  يمكنــك  الشاشــة. 
خطــوات كتــاب الطالــب بحيــث يــرى الطلبــة كيــف تظهــر 
عــرض  جهــاز  إلــى  تحتــاج  قــد  الدقــة.  تغييــر  بعــد  الشاشــة 
أثنــاء الشــرح. واســألهم بإيجــاز عــن رأيهــم حــول الدرجــات 

يفضلــون. وأيهــا  الشاشــة  لدقــة  المختلفــة 

لمســاعدة الطلبــة علــى تطبيــق المهــارات المذكــورة أعــاه 	 
وّجّهــم  الــدرس.  مــن  األول  التدريــب  اســتخدام  يمكنــك 
أنهــم  أيًضــا مــن  إلــى تطبيــق دقــة الشاشــة المطلوبــة وتأكــد 
يســتخدمون الرابــط الصحيــح )كمــا هــو موضــح فــي التلميــح 
الوقــت  مقارنــة  عليهــم  ذلــك  بعــد  بالتدريــب(.  الخــاص 
الــذي يرونــه مــع وقــت الحاســب الخــاص بهــم وإجــراء أي 
كتــاب  فــي  مذكــور  هــو  وكمــا  األمــر.  لــزم  إذا  تصحيحــات 
التــي  التوقيــت  مــن  المختلفــة  باألنــواع  رهــم 

ّ
ذك الطالــب 

يمكــن أن تظهــر أمامهــم وأنــه علــى ســبيل المثــال "الســاعة 
الثانيــة" بعــد الظهــر تظهــر علــى شــكل 14:00 بتنســيق 24 

ســاعة. 

كيــف 	  الطلبــة  مــع  مناقشــتك  خــال  مــن  الشــرح  واصــل 
والتحقــق  المكتــب  ســطح  خلفيــة  صــورة  تغييــر  يمكنهــم 
للتوجيــه  الطالــب  كتــاب  اســتخدم  الحاســب.  صــوت  مــن 
يوفرهــا  التــي  المختلفــة  الصــور  باســتثناء  أنــه  وأخبرهــم 
وينــدوز )Windows( كخلفيــة، يمكنهــم تحميــل صــورة أو 
المكتــب. لســطح  كخلفيــة  واســتخدامه  يفضلونــه  رســم 

مــن 	  والثالــث  الثانــي  التدريبيــن  إكمــال  الطلبــة  مــن  اطلــب 
الــدرس لتطبيــق المهــارات المذكــورة أعــاه. يمكنــك أيًضــا 
لــدى  كان  )إذا  منزلــي  كواجــب  الثانــي  التدريــب  تعييــن 
اســتخدامه  أو جهــاز آخــر يمكنهــم  الطلبــة حاســب منزلــي 
لتنفيــذ التدريــب مثــل الحاســب اللوحــي( بحيــث يســتطيع 
لاســتيقاظ  اســتخدامه  يمكــن  منبــه  صــوت  إنشــاء  الطلبــة 

المدرســة.   قبــل  الصبــاح  فــي 
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بالنســبة للتدريــب الثالــث، بعــد توجيــه الطلبــة إلــى تطبيــق 	 
دقــة الشاشــة الجديــدة )800×600(، اطلــب منهــم اختيــار 
صــورة مناســبة كصــورة ســطح مكتــب جديــدة )مــن بيــن 

تلــك التــي يوفرهــا نظــام وينــدوز(.

ــح للطلبــة بــأن هنــاك برامــج أخــرى 	  فــي نهايــة الــدرس، وضِّ
أثنــاء  التعــرف عليــه  تــم  الــذي  للبرنامــج  ُتســتخدم كبدائــل 

معهــم.  وناقشــها  اســتعرضها  الــدرس، 
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وع الوحدة م�ش
الوحــدة 	  هــذه  فــي  تعلموهــا  التــي  المهــارات  الطلبــة  يمــارس 

إلنشــاء مجلــدات وتغييــر إعــدادات الوينــدوز األساســية فــي 
الوحــدة. مشــروع 

ســيعملون 	  التــي  المجلــدات  بــأن  أخبرهــم  الطلبــة  لتحفيــز 
فــي  أيًضــا  سُتســتخدم  المشــروع  هــذا  فــي  إنشــائها  علــى 

التاليــة. المشــروعات 
إلنشــاء 	  المطلوبــة  الخطــوات  تنفيــذ  فــي  الطلبــة  ســاعد 

مجلــدات للمســتندات والصــور ومقاطــع الفيديــو ثــم إنشــاء 
مــن  لــكل  فيهــا  يكــون  بطريقــة  داخلهــا  فرعيــة  مجلــدات 

الخاصــة. مجلداتهــم  والطلبــة  المعلميــن 
أخيــًرا اطلــب مــن الطلبــة فتــح برنامــج الرســام إلنشــاء رســم 	 

التــي يفضلونهــا. بعــض أجــزاء الحاســب 
دوافــع 	  وإعطــاء  لعبــة  إلــى  المشــروع  تحويــل  يمكنــك 

الطلبــة  أخبــر  المثــال  ســبيل  علــى  للتنافــس،  للمجموعــات 
بــأن المجموعــة األولــى التــي تكمــل جــزًءا مــن المشــروع تفــوز.

جميــع 	  أن  مــن  وتأكــد  للتقييــم،  مناســبة  معاييــر  ضــع 
موعــًدا  أيًضــا  وحــدد  المطلــوب،  جيــًدا  تفهــم  المجموعــات 

ومناقشــتها. المشــروعات  لتقديــم 

أخــرى، 	  مــرًة  الرئيســة  الــدرس  أهــداف  راجــع  النهايــة،  وفــي 
منــه. تعلموهــا  التــي  للمصطلحــات  فهمهــم  مــدى  واختبــر 
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ي - دقة الشاشة والوقت والتاريــــخ 
إعدادا�ت

 ستاحظ عند تشغيل حاسبك أن محتويات الشاشة تظهر بنفس الشكل الذي اعتدت عليه مسبًقا. يتغير  	
شكل وحجم محتويات الشاشة إذا قمت بتغيير دقة الشاشة. هل تتذكر كيفية القيام بذلك؟

حاول تغيير دقة الشاشة إلى 1920×1200. 	
 هل تعرض جميع الحاسبات في الصف نفس التوقيت؟ هل تم ضبط الوقت بصورة صحيحة؟ لتتحقق  	

من هذا األمر.
يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني http://time.is لتزامن التوقيت الخاص بحاسبك: 	

 ستاحظ موقعك الجغرافي فوق الساعة. سُيعرض الوقت بدقة في هذا الموقع الجغرافي، وإذا كنت تريد  	
معرفة وقت منطقة أخرى فاكتب اسم المنطقة في محرك البحث الموجود في القسم األعلى األيسر من 

.Enter الموقع واضغط
ر وقت حاسبك ليكون مطابًقا للتوقيت في الصفحة اإللكترونية. 	 غيِّ

تدريب 1

ي أن الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة بعد الظهر. التوقيت الذي يظهر يع�ف

بــزر  الضغــط  بعــد  العــرض"  "إعــدادات  مــن خــال  الشاشــة  دقــة  تغيــري  الطلبــة  عــىل  تلميح: 

ي 
جاعها �ف رهــم بتســجيل دقــة الشاشــة الســابقة الســرت

ّ
الفــأرة األيمــن عــىل ســطح المكتــب. ذك

https://time.is/ar/ : ي
و�ف نهايــة التدريــب. تأكــد مــن قيــام الطلبــة بتصفــح الموقــع اإللكــرت

 )Digital book( كمــا يمكنهــم أيًضــا تصفــح هــذا الرابــط باســتخدام الكتــاب الرقــ�ي ،Riyadh
تغيــري  تفعيــل  بأنــه عليهــم  الطلبــة  ــر 

ّ
الحاســب، ذك بتغيــري وقــت  يتعلــق  نــت. وفيمــا  اإلنرت عــرب 
ــخ / الوقــت".  ـ ـ ـ الوقــت يدوًيــا مــن "ضبــط إعــدادات التاريـ
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حل التدريبات

لنطبق مًعا 
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د من إعدادات مكبر الصوت في حاسبك. 	
ّ
إذا لم تستطع سماع أي شيء فتأك

هل ما زلت ال تسمع شيًئا؟ 	
 ابحث عن رمز مكبر الصوت وأصلح الصوت. استعن بالخطوات التي تعلمتها في الدرس. إذا لم تتمكن من  	

استعادة الصوت، فتذكر أن تطلب المساعدة من معلمك.
 عندما تنتهي من إصاح جميع المشاكل اضبط وقت المنبه حسب ما يطلبه منك معلمك بما يتطابق مع  	

الموقع اإللكتروني الذي زرته للتو. بجانب العبارة أيقظني في الساعة: ):Wake me up at( يمكنك ضبط 
الوقت بالضغط على األزرار "+"، "-". والضغط على زر ضبط المنبه )SET ALARM( واالنتظار.

 بعد أن يرن المنبه، اختر سمة جديدة لسطح المكتب. وإذا لم تكن تتذكر كيفية القيام بذلك فاستعن  	
بالخطوات التي تعلمتها في الدرس.

	  http://kukuklok.com ونية انتقل إىل الصفحة اإللكرت
	 .)with the sound of:( :اخرت الصوت الذي تريد سماعه بجوار عبارة مع صوت
اضغط معاينة الصوت )preview sound( لمعاينة الصوت الذي اخترته. 	

ي - األصوات وسمة سطح المكتب
إعدادا�ت

نت عىل جهاز الحاسب الخاصة بك. أضف منبه من اإلنرت

تدريب 2

ــم  هُّ ووجِّ المذكــور.  ي 
و�ف اإللكــرت الموقــع  مــن  منبــه  صــوت  اختيــار  الطلبــة  مــن  اطلــب  تلميح: 

ات الصــوت قيــد التشــغيل وإىل كيفيــة التحقــق مــن خيــارات  إىل التحقــق ممــا إذا كانــت مكــرب
ي اعتبــارك أن الهــدف مــن هــذا 

الســماعات عــىل ســطح المكتــب وكونهــا مكتومــة أم ال. ضــع �ف
ــم الطلبــة مــن خــال االستكشــاف. لهــذا الســبب يمكــن جعلــه نشــاًطا جماعًيــا.

ُّ
التدريــب هــو تعل
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تدريب 3

تغي�ي اإلعدادت
افتح التاريــــخ والوقت وحدد يوم 

ميادك هذا العام.

ريِّ دقة الشاشة إىل 
َ
غ

.600 × 800

اخرت خلفية جديدة لسطح المكتب الخاص بك.

اكتبها:

1920x1080

ما دقة الشاشة 
ي يستخدمها 

ال�ت
حاسبك؟

كيف تبدو األيقونات عىل الشاشة؟

ة جًدا ة   كبري ة   متوسطة   كبري  صغري

استعد دقة الشاشة السابقة.

اضيــة  االفرت لإلعــدادات  تبًعــا  تختلــف  قــد  الشاشــة  دقــة  أن  اعتبــارك  ي 
�ف ضــع  تلميح: 

هــا اســتخداًما. كذلــك بعــد تغيــري الدقــة إىل  للحاســب. الدقــة 1920x1080 تعــّد مــن أكرث
800×600، قــد يختلــف حجــم األيقونــة وفًقــا لحجــم الشاشــة، لذلــك قــد يختــار الطلبــة 

ة جــًدا )Large / Very Large( كإجابــة صحيحــة. ة أو كبــ�ي الخياريــن كبــ�ي
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وصف الوحدة
عزيزي المعلم

إلنشــاء   )Microsoft Word( وورد  مايكروســوفت  النصــوص  معالــج  اســتخدام  معرفــة  الوحــدة  هــذه  تســتهدف 
نامــج المتعلقــة بإنشــاء المســتند وحفظــه وإعــادة فتحــه، وتغيــري  المســتندات وتنســيقها، والوظائــف الرئيســة لهــذا الرب

نــوع وحجــم ولــون الخــط... إلــخ. 

م
ُّ
نواتج التعل

كتابة الحروف واألرقام باستخدام لوحة المفاتيح.	 

ي لوحة المفاتيح.	 
تغيري لغة الكتابة �ف

تحرير النص.	 

تنسيق النص.	 

تنسيق الفقرات.	 

حفظ المستند عىل جهاز الحاسب.	 

 الوحدة الثانية

العمل عىل النص

الدروس

الوحدة الثانية: العمل عىل النص
عدد الحصص 

الدراسية

2الدرس األول: لوحة المفاتيح

: تحرير النص ي
2الدرس الثا�ف

2الدرس الثالث: تنسيق النص

2الدرس الرابع: تنسيق الفقرة

وع الوحدة 2م�ش

10إجمايلي عدد حصص الوحدة الثانية
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المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

األدوات واألجهزة

جهاز حاسب	 

 	)Microsoft Word( مايكروسوفت وورد

 	)Windows 10( 10 نظام تشغيل ويندوز

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي الفصل الدرايسي األول
الصف الرابع االبتدا�ئ

 	G4.S1.U2.L3.A.docx

 	G4.S1.U2.L4.A.docx

 	G4.S1.2.3_ات_المناخية docx.التغري

 	G4.S1.2.4_EX2.docx

: ف اإلثرائية، ويهي ي يمكن استخدامها عىل منصة ع�ي يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات ال�ت

 	G4.S1.2.4_EX1.docx

 	G4.S1.2.4_EX2_final.docx

الملفات الرقمية

ي  ف اإلثرائيــة. يمكــن للطلبــة الوصــول إيل المســتندات الــ�ت يمكــن للمعلــم الوصــول لهــذه المســتندات عــىل منصــة عــ�ي
ف اإلثرائيــة. ي منصــة عــ�ي

ي كتــاب الطالــب، باســتخدام الكتــاب الرقــ�ي الــذي تــم تحميلــه �ف
تظهــر �ف
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الوحدة الثانية/ الدرس األول

لوحة المفاتيح

وصف الدرس
اســتخدامها بشــكل  المفاتيــح وطريقــة  الطلبــة عــىل مكونــات لوحــة  يتعــرف  أن  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الهــدف 
 )Microsoft Word( صحيــح لكتابــة النصــوص واألرقــام وســيتعلمون أيًضــا فتــح برنامــج مايكروســوفت وورد

وإنشــاء مســتند جديــد.

م
ُّ
نواتج التعل

التمييز بين بعض مكونات لوحة المفاتيح األساسية.	 

فتح برنامج مايكروسوفت وورد وإنشاء مستند جديد.	 

كتابة الحروف واألرقام باستخدام لوحة المفاتيح.	 

الدرس األول

عدد الحصص الوحدة الثانية: العمل عىل النص
الدراسية

2الدرس األول: لوحة المفاتيح

ة   نقاط مهمَّ

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم وظائــف مكونــات لوحــات المفاتيــح التــي تــم تناولهــا فــي كتــاب الطالــب، 	 
تذكــر أن هــذه المــرة األولــى التــي يســتخدم الطلبــة فيهــا لوحــة المفاتيــح، ولمســاعدتهم علــى تذكــر مكونــات لوحــة 
المفاتيــح يمكنــك تقســيمها إلــى فئــات، علــى ســبيل المثــال المفاتيــح التــي ُتســتخدم لكتابــة الحــروف واألرقــام أو 

مفاتيــح إلجــراء عمليــات محــددة مثــل إنشــاء ســطر جديــد أو تغييــر اللغــة.
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قــد يكــون لــدى بعــض الطلبــة مخــاوف مــن اســتخدام مفاتيحــي Alt و Shift للتبديــل بيــن لغــة الكتابــة فــي لوحــة 	 
رهــم بأنــه يجــب الضغــط باســتمرار علــى مفتــاح Alt أثنــاء الضغــط علــى مفتــاح Shift وأن نتيجــة هــذا 

ّ
المفاتيــح، ذك

التغييــر ســتظهر بعــد البــدء فــي كتابــة النــص.

قــد تظهــر صعوبــات أخــرى عندمــا يتعيــن علــى الطلبــة كتابــة حــروف وكلمــات باللغــة اإلنجليزيــة مــن اليســار إلــى 	 
اليميــن؛ ألن هــذا ســيكون عكــس مــا تعلمــوه، حــّث الطلبــة علــى ممارســة هــذه المهــارة فــي كتابــة كلمــات مختلفــة 

باللغــة اإلنجليزيــة إذا لــزم األمــر. 

التمهيد   

 إيل بعــض 
ً
ي تحضــري الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

قــدم الهــدف مــن الــدرس بتعريــف الطلبــة بمكونــات لوحــة المفاتيــح، واطلــب منهــم إلقــاء نظــرة عليهــا ووضــح لهــم 	 
أســماء المفاتيــح الرئيســة. يمكنــك مناقشــة ذلــك بإيجــاز باســتخدام األســئلة مثــل:

هل سبق لكم استخدام لوحة المفاتيح؟	 

هل سبق لكم كتابة رسالة على هاتف ذكي؟ كيف تم ذلك؟	 

لماذا ُتعدُّ لوحة المفاتيح مهمة الستخدام الحاسب بشكل الصحيح؟	 

هل يمكنكم استخدام جهاز الحاسب بدون لوحة مفاتيح؟	 

م مفهــوم اســتخدام معالــج النصــوص لكتابــة النصــوص وإنشــاء المســتندات، يمكنــك مناقشــة ذلــك مــع الطلبــة 	  قــدِّ
باســتخدام األســئلة مثــل:

هل تعرفون برنامج على الحاسب يمكنكم استخدامه لكتابة النصوص وإنشاء المستندات؟	 

هل سبق لكم استخدام البرنامج؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هو؟	 

أكثــر برامــج معالجــة 	  مــن  الــدرس سيســتخدمون برنامــج مايكروســوفت وورد وهــو  فــي هــذا  أنهــم  اشــرح للطلبــة 
االســتخدام. ســهل  وهــو  اســتخداًما  النصــوص 
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خطوات تنفيذ الدرس   

اطلــب مــن الطلبــة فتــح أجهــزة الحاســب الخاصــة بهــم، 	 
ي 

ي تظهــر �ف ح مكونــات لوحــة المفاتيــح الــ�ت ي �ش
ثــم ابــدأ �ف

كتــاب الطالــب ليكــون مــن الســهل عليهــم تذكــر المفاتيح 
األساســية.

ي تظهــر 	  يمكنــك تصنيــف مكونــات لوحــات المفاتيــح الــ�ت
ي كتــاب الطالــب إيل: قســم الحــروف، وقســم األرقــام، 

�ف
 Shiftو Enter وقســم المفاتيــح الخاصــة األخــرى مثــل

وغــري ذلــك.

لوحــات 	  علــى  أيديهــم  يضعــوا  بــأن  الطلبــة  مــن  اطلــب 
والحــظ  للكتابــة،  مســتعدين  يكونــوا  بحيــث  المفاتيــح 
وضعيــة أيديهــم. حّثهــم علــى إلقــاء نظــرة علــى الرســوم 
الصحيــح  الوضــع  عــن  الطالــب  فــي كتــاب  التوضيحيــة 
لتجنــب  المفاتيــح، ونبههــم  لوحــة  اســتخدام  لليــد عنــد 
أو  االرتيــاح  بعــدم  يشــعرون  تجعلهــم  لليــد  أي وضعيــة 

باأللــم.

وورد 	  مايكروســوفت  برنامــج  فتــح  الطلبــة  مــن  اطلــب 
الطالــب.  فــي كتــاب  الموجــودة  الخطــوات  باســتخدام 
أحــد  هــو  وورد  مايكروســوفت  برنامــج  أن  وأخبرهــم 
برامج معالجة النصوص التي ُتســتخدم إلنشــاء وتحرير 

واألرقــام. النصــوص  وكتابــة  المســتندات، 
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الــذي 	  المســتند  داخــل  الضغــط  الطلبــة  مــن  اطلــب 
كتابــة  فــي  البــدء  ثــم   )Word( وورد  فــي  أنشــؤوه 
الموجــودة  الخطــوات  باســتخدام  والحــروف  األرقــام 

الطالــب. كتــاب  فــي 

التدريــب 	  مــن  األول  الجــزء  إكمــال  منهــم  اطلــب  ثــم 
علــى  المفاتيــح  لوحــة  فــي  للبحــث  وذلــك  األول، 

الناقصــة.  المفاتيــح 

الطلبــة 	  علــى  يجــب  التدريــب  مــن  الثانــي  الجــزء  فــي 
يســتخدمونها  التــي  المفاتيــح  علــى  دائــرة  وضــع 
لكتابــة كلمــات معينــة فــي لوحــة المفاتيــح الموجــودة 
منهــم  اطلــب  ذلــك  ولتطبيــق  الطالــب،  كتــاب  فــي 
والــوورد  الحاســب  جهــاز  مفاتيــح  لوحــة  اســتخدام 

.)Word (

 	 Enter ــح للطلبــة كيــف يمكنهم اســتخدام مفتــاح وضِّ
إكمــال  منهــم  اطلــب  ثــم  إلــى ســطر جديــد،  لالنتقــال 
اتبــاع الخطــوات الموجــودة فــي  الثانــي مــع  التدريــب 
كتــاب الطالــب التــي توضــح كيفيــة اســتخدام مفتــاح 

Enter إلنشــاء ســطر جديــد.

اســتخدام 	  يمكنهــم  للطلبــة كيــف  اشــرح  ذلــك  بعــد   
مفاتيحــي Alt وShift للتبديــل بيــن لغــة الكتابــة فــي 
اإلنجليزيــة  إلــى  العربيــة  اللغــة  مــن  المفاتيــح  لوحــة 
كتــب 

ُ
والعكــس. واشــرح لهــم بــأن اللغــة اإلنجليزيــة ت

تغييــر  أيًضــا  يجــب  لذلــك  اليميــن،  إلــى  اليســار  مــن 
اتجــاه النــص عنــد تغييــر اللغــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة. 
الخطــوات  اتبــاع  الطلبــة  مــن  اطلــب  بذلــك  وللقيــام 
باللغــة  نــص  لكتابــة  الطالــب  كتــاب  فــي  الموجــودة 
الثالــث  التدريــب  إكمــال  اطلــب منهــم  ثــم  اإلنجليزيــة 

الــدرس. مــن 
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حل التدريبات

مع  بك  الخاص  جهازالحاسب  مفاتيح  لوحة  طابق 
لوحة المفاتيح أدناه، وأكمل المفاتيح الناقصة.

: ي توضح ما يىلي ي لوحة المفاتيح التالية، ضع دائرة حول المفاتيح ال�ت
�ف

األرقام المكونة لعام ميالدك. 	

الحروف المكونة السمك. 	

لوحة المفاتيح

تدريب 1

لنطبق مًعا 

45 44
47
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48

 افتح برنامج مايكروسوفت وورد ثم افتح  	
مستند فارغ.

استخدم لوحة المفاتيح لكتابة اسمك. 	
ي سطر جديد. 	

اكتب عمرك �ف
 ثم اكتب الكلمات التالية عىل شكل قائمة كما  	

ي الصورة:
هو موضح �ف

تفاحة•	
مدرسة•	
كوب•	
قلم•	
كتاب•	
مسطرة•	
ل•	 ف مرف

Enter  ي سطر جديد؟
ما مفتاح لوحة المفاتيح الذي استخدمته للكتابة �ف

تدريب 2
لوحة المفاتيح

45 44

تلميح:

ي اســتخدام مفتــاح Enter إلنشــاء أســطر جديــدة 
ســوف يمــارس الطلبــة مهاراتهــم �ف

ي التدريب إلنشــاء 
ي هذا التدريب. حث الطلبة عىل اتباع التعليمات الموجودة �ف

�ف
ي ســطر جديد، 

 عىل االســم ثم العمر �ف
ً

المســتند بشــكل صحيح بحيث يحتوي أواًل
وبعــد ذلــك القائمــة الموضحــة، وذكرهــم أن كل كلمــة مــن هــذه الكلمــات يجــب أن 
م لهــم أيًضــا أي مســاعدة إضافيــة ألي أخطــاء إمالئيــة  ي ســطر مختلــف. قــدِّ

تكــون �ف
محتملة.
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48

ف لتغيري لغة لوحة المفاتيح؟ ف المستخدم�ي  ما المفتاح�ي

___________ + __________

ي برنامج مايكروسوفت وورد. 	
افتح اآلن مستند فارغ �ف

اكتب أسماء الفواكه التالية باللغة العربية: تفاح، أناناس، موز. 	
رتب الكلمات عىل شكل قائمة. 	
	 .)apple, pineapple, banana( :ية ف ي أسطر جديده قائمة بأسماء الفواكه التالية باللغة اإلنجلري

اكتب �ف

ي تغيري لغة لوحة 
حان الوقت لممارسة مهاراتك �ف

: المفاتيح. أواًل، أجب عن السؤال التايلي

تدريب 3

لوحة المفاتيح

 Shift Alt

47 46

تلميح:

ي هــذا 
ي تعلموهــا �ف الــ�ت المهــارات  الطلبــة جميــع  يمــارس  التدريــب ســوف  ي هــذا 

�ف
المهــارات  اســتخدام  عليهــم  يجــب  التدريــب  إلكمــال  أنــه  الطلبــة  ــر 

ِّ
ذك الــدرس. 

ي تعلموهــا لفتــح برنامــج مايكروســوفت وورد وتغيــري األســطر والكتابــة باللغــة  الــ�ت
يــة يجــب عليهــم أيًضــا تغيــري اتجــاه  ف يــة. وعنــد كتابــة الكلمــات باللغــة اإلنجلري ف اإلنجلري
تيــب الكلمــات باللغــة العربيــة كقائمــة  . ولرت ف النــص للكتابــة مــن اليســار إيل اليمــ�ي
يجــب عــىل الطلبــة الضغــط عــىل مفتــاح Enter بعــد وضــع المــؤ�ش نهايــة كل كلمــة 

مــن هــذه الكلمــات. ويمكــن اســتخدام هــذا التدريــب كتدريــب ختــايمي للــدرس.



ي
الوحدة الثانية/ الدرس الثا�ن

تحرير النص

وصف الدرس
الهــدف مــن هــذا الــدرس هــو زيــادة معــارف الطلبــة حــول كيفيــة اســتخدام مكونــات لوحــة المفاتيــح لتحريــر 
ــم طريقــة تحديــد النــص، وحذفــه، ونســخه، وقصــه أو لصقــه. إضافــة إيل ذلــك يتعلمــون 

ُّ
النــص وتعديلــه، وتعل

كيــف يمكنهــم اســتخدام لوحــة المفاتيــح لكتابــة حــرف الهمــزة )أ( والفواصــل والنقــاط.

م
ُّ
نواتج التعل

 	.Backspace حذف النص باستخدام مفتاح

 	.Delete حذف النص باستخدام مفتاح

 	.Spacebar ضافة مسافة باستخدام مفتاح

التحرك داخل النص باستخدام مفاتيح األسهم.	 

تحديد النص باستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح.	 

كتابة الحروف الكبيرة باللغة اإلنجليزية.	 

استخدام لوحة المفاتيح لكتابة حرف الهمزة )أ(.	 

استخدام لوحة المفاتيح إلدراج النقاط والفواصل.	 

ي
الدرس الثا�ن

الوحدة الثانية: العمل عىل النص
عدد الحصص 

الدراسية

: تحرير النص ي
2الدرس الثا�ف
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ة   نقاط مهمَّ

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم االختــالف بيــن اســتخدام مفتــاح Backspace ومفتــاح Delete، كمــا هو 	 
موضــح فــي كتــاب الطالــب، ذكرهــم بــأن مفتــاح Backspace ُيســتخدم لحــذف الحــرف الــذي يســبق مؤشــر الكتابــة 

ومفتــاح Delete ُيســتخدم لحــذف الحــرف الــذي يلــي المؤشــر.

قــد يواجــه بعــض الطلبــة أيًضــا صعوبــة فــي فهــم الخيــار األفضــل لتحديــد النــص أو التنقــل عبــر النــص باســتخدام 	 
 مــن الفــأرة ومفاتيــح األســهم. اشــرح لهــم أن اســتخدام مفاتيــح األســهم يكــون مفيــًدا للغايــة عنــد تطبيــق العديــد 

ً
كاًل

مــن التعديــالت فــي نــص صغيــر علــى ســبيل المثــال فقــرة. ويمكنهــم اســتخدام الفــأرة للتنقــل بيــن أجــزاء نــص كبيــر 
بســرعة أكبــر علــى ســبيل المثــال صفحــة أو أكثــر.

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي طريقــة كتابــة الحــروف الكبيــرة باللغــة اإلنجليزيــة. اشــرح لهــم أنــه يجــب أن 	 
تكــون بعــض الكلمــات مثــل: أســماء األفــراد وأســماء البلــدان والحــرف األول لجملــة جديــدة دائًمــا يكــون كبيــًرا فــي 

اللغــة اإلنجليزيــة.

التمهيد   

 إيل بعــض 
ً
ي تحضــري الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

 	 )projector( يمكنك البدء بعرض فقرة للطلبة باللغة العربية وأخرى باللغة اإلنجليزية باستخدام جهاز العرض
أو خيــار مشــاركة الشاشــة، ويمكنــك البحــث عــن أمثلــة مــن الشــبكة العنكبوتيــة أو تحضيــر محتــوى الفقرتيــن فــي 

برنامــج مايكروســوفت وورد.

ــه انتباههــم إلــى المفاهيــم التــي ســيتعلمونها فــي هــذا الــدرس، 	  ثــم حــّث الطلبــة علــى إلقــاء نظــرة علــى الفقرتيــن، ووجِّ
وناقــش معهــم ذلــك باســتخدام األســئلة مثــل:

هل ترون كيف تنتهي كل فقرة من الفقرتين؟ أي عالمة ترقيم اسُتخدمت؟	 

يجــب 	  متــى  تعلمــون  هــل  الكبيــرة؟  الحــروف  بعــض  اإلنجليزيــة  باللغــة  المكتوبــة  الفقــرة  فــي  تــرون  هــل 
اإلنجليزيــة؟ اللغــة  فــي  الكبيــرة  الحــروف  اســتخدام 

في حال أردتم تغيير شيء في النص أو حذف نص، ما الخطوات التي ستتبعونها؟	 

اشــرح للطلبــة أنهــم ســيتعلمون مهــارات جديــدة ومهمــة الزمــة لتعديــل أو تحريــر النــص الــذي تــم إنشــاؤه فــي برنامــج 	 
مايكروسوفت وورد.
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خطوات تنفيذ الدرس   

ملــف 	  وفتــح  الحاســب  أجهــزة  فتــح  الطلبــة  مــن  اطلــب 
اتبــاع  ثــم  الســابق  الــدرس  ي 

�ف أنشــؤوه  الــذي  الــوورد 
ي كتــاب الطالــب لحــذف النــص 

الخطــوات الموجــودة �ف
اطلــب   .Delete و   Backspace مفتــايحي  باســتخدام 
ف وإيجــاد االختالفــات ثــم اســألهم  منهــم مقارنــة الطريقتــ�ي
يــر  ترب منهــم  واطلــب  أســهل؟  يجدونهــا  طريقــة  أي 

جوابهــم.

ي هــذا الــدرس، 	 
ــة �ف ي قســم نقــاط مهمَّ

كمــا هــو موضــح �ف
اســتخدام  ف  بــ�ي االختــالف  فهــم  عــىل  الطلبــة  ســاعد 
الــدرس  مــن  األول  التدريــب  إكمــال  واطلــب  ف  المفتاحــ�ي
اطلــب  التدريــب  نهايــة  ي 

�ف مهاراتهــم.  لممارســة  وذلــك 
لحــذف  اســتخدموه  الــذي  المفتــاح  اســم  منهــم كتابــة 
م لهــم مزيــًدا مــن  ي كل جملــة وســبب ذلــك. قــدِّ

النــص �ف
ي حالــة اســتخدام بعــض الطلبــة 

المســاعدة واإلرشــادات �ف
غــري  حــذف  عمليــة  أي  إجــراء  أو  فقــط  واحــدة  طريقــة 

. صحيحــة

اســتمر بشــرح طريقــة اســتخدام مفاتيــح األســهم للتنقــل، 	 
اســتخدام  بأنفســهم  يجربــوا  أن  الطلبــة  مــن  واطلــب 
المكتــوب، واشــرح  النــص  بيــن  للتنقــل  مفاتيــح األســهم 
مفاتيــح  باســتخدام  التنقــل  يكــون  حالــة  أي  فــي  لهــم 

الفــأرة. اســتخدام  مــن  أفضــل  األســهم 

ذلــك 	  وبعــد  الثانــي  التدريــب  إكمــال  الطلبــة  مــن  اطلــب 
ناقش معهم الطريقة التي يجدونها أكثر ســهولة لتحريك 
الطريقــة  حــول  رأيهــم  إبــداء  علــى  وشــجعهم  المؤشــر. 

الســبب. ذكــر  مــع  األفضــل، 
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 	 Shift بعــد ذلــك وضــح للطلبــة طريقة اســتخدام مفتــاح
لكتابــة حــرف الهمــزة )أ( أو الرمــوز الخاصــة مثــل النقــاط 
والفواصــل فــي الجملــة. اســتخدم كتــاب الطالــب كدليل 
الهمــزة  المثــال وكتابــة حــرف  اطلــب منهــم تطبيــق  ثــم 

)أ(. 

ثــم اطلــب مــن الطلبــة اتبــاع التعليمــات الموجــودة فــي 	 
النــص  فــي  والفواصــل  النقــاط  إلدراج  الطالــب  كتــاب 

الجمــل والفقــرات. ذلــك إلنشــاء  أهميــة  لهــم  واشــرح 

بعــد ذلــك اطلــب مــن الطلبــة إكمــال التدريــب الرابــع مــن 	 
الــدرس لممارســة هــذه المهــارات.

بعــد ذلــك اطلــب مــن الطلبــة اتبــاع الخطــوات الموجــودة 	 
باللغــة  الكبيــرة  الحــروف  لكتابــة  الطالــب  كتــاب  فــي 
اإلنجليزيــة. ذكرهــم ببعــض القواعــد األساســية عنــد كتابــة 
الحــروف الكبيــرة باللغــة اإلنجليزيــة )علــى ســبيل المثــال، 
الجملــة  مــن  األول  والحــرف  االســم،  مــن  األول  الحــرف 
الجديــدة(، ثــم أخبرهــم بكلتــا الطريقتيــن اللتيــن يمكــن مــن 
 Caps أو مفتــاح Shift خاللهمــا الكتابة باســتخدام مفتــاح
 Caps واشــرح لهــم أنــه فــي حالــة اســتخدام مفتــاح .Lock
أخــرى  مــرة  المفتــاح  نفــس  علــى  الضغــط  يجــب   Lock
مــن  يكــون  وقــد  العــادي.  بالتنســيق  الكتابــة  إلــى  للعــودة 
المفيــد اســتخدام مفتــاح Shift عنــد وجــود حــرف كبيــر 
واحــد واســتخدام مفتــاح Caps Lock عنــد وجــود قــدر 

أكبــر مــن النــص مكتــوب بحــروف كبيــرة. 

للــدرس 	  الثالــث  التدريــب  إكمــال  الطلبــة  مــن  اطلــب 
باللغــة  الكبيــرة  الحــروف  فــي كتابــة  مهاراتهــم  وممارســة 
لهــم  م  قــدِّ التدريــب،  مــن  األخيــر  الجــزء  فــي  اإلنجليزيــة. 
المســاعدة لكتابــة أســماء والديهــم باللغــة اإلنجليزيــة بدون 

إمالئيــة.  أخطــاء 
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ي برنامج مايكروسوفت وورد. 	
افتح مستند فارغ �ف

ي المربــع المقابل. 	
اكتب النص الموجود �ف

"التفاح لذيذ

إنه مفيد لصحتك أيًضا"

، نّفذ التعديالت التالية عىل النص: 	  Delete  اآلن باستخدام الفأرة ومفتايحي  Backspace  و 
وبات الغازية".•	  منها "الم�ش

ً
ي الجملة األويل واكتب بداًل

 احذف كلمة "التفاح" �ف
	• ."  منها "غري صيحي

ً
ي الجملة الثانية واكتب بداًل

 احذف كلمة "مفيد" �ف
احذف كلمة " أيًضا".•	

: واآلن أجب عن السؤال التايلي

ي كل جملة؟ ولماذا؟•	
ما المفتاح الذي استخدمته لحذف النص �ف

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

تحرير النص

تدريب 1

لنطبق مًعا 
حل التدريبات

51 50

تلميح:

ي هــذا التدريــب 
ف )Backspace أو Delete( �ف يمكــن للطلبــة اســتخدام المفتاحــ�ي

ح سبب اختيارهم، ستكون  لتطبيق النتيجة المرجّوة. ومع ذلك اطلب منهم �ش
ي هذا الدرس الستخدام هذين 

إجابتهم صحيحة اذا كانت تستند إيل ما تعلموه �ف
. عــىل ســبيل المثــال، ســيكون اســتخدام مفتــاح Delete إلزالــة كلمــة  ف المفتاحــ�ي

موضوعــة قبــل المــؤ�ش إجابــة خاطئــة.
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ي التدريب األول، هذه المرة استخدم مفاتيح األسهم للتنقل عرب 
ي أجريتها �ف حاول اآلن إجراء نفس التعديالت ال�ت

النص.

ي استخدمتها إلجراء التعديالت؟ ضع عالمة عليها أدناه. 	 ما مفاتيح األسهم ال�ت

؟ استخدام الفأرة أو استخدام مفاتيح األسهم؟ ي تجدها أكرث سهولة لتحريك المؤ�ش  ما الطريقة ال�ت
......................................................................................................................... ح اجابتك:  ا�ش

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

استخدام مفاتيح األسهم

تدريب 2

53 52

تلميح:

مــن  فيهــا  يكــون  ي  الــ�ت المواضــع  معهــم  ناقــش  النهائيــة  الطلبــة  إجابــات  عــىل  اعتمــاًدا 
( أو اســتخدام الفأرة  األفضل اســتخدام مفاتيح األســهم )عىل ســبيل المثال نص صغري
ف  ( للتنقــل عــرب النــص. حثهــم عــىل اســتخدام كال الطريقتــ�ي )عــىل ســبيل المثــال نــص كبــري
ي تناســبهم بشــكل أفضــل أثنــاء التدريــب. عنــد تحريــر النــص والعثــور عــىل الطريقــة الــ�ت
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ي برنامج مايكروسوفت وورد. 	
ا �ف

ً
افتح مستنًدا فارغ

ة عند الحاجة. 	 ية، مع إضافة األحرف الكبري ف ثم اكتب النص التايلي باللغة اإلنجلري

: اآلن أجب عن السؤال التايلي

	•.  Shift   + H ة؟  ما المفتاحان اللذان استخدمتهما لكتابة الحروف الكبري

. يمكنك أن تطلب من معلمك المساعدة من  	 ي "mom" و "dad" بحرف كبري  استبدل الحرف األول من كلم�ت
ية. ف أجل اإلمالء الصحيح لألسماء باللغة اإلنجلري

ة كتابة الحروف الكب�ي

تدريب 3

53 52

تلميح:

ي تعلموهــا  ي هــذا التدريــب، حّثهــم عــىل تطبيــق المهــارات الــ�ت
ســيمارس الطلبــة مهــارات متعــددة �ف

يــة. ويمكنهــم اســتخدام مفتــايحي  ف ة باللغــة اإلنجلري لحــذف النــص وتغيــري اللغــة وكتابــة الحــروف الكبــري
ف "mom" و"dad" واســتبدالهما بأســماء والديهم بالغة  Backspace و Delete لحذف الكلمت�ي

يــة بطريقــة صحيحــة. ف يــة. ســاعد الطلبــة لكتابــة أســماء والديهــم باللغــة اإلنجلري ف اإلنجلري
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ي النص مثل: الفاصلة والنقطة والهمزة.
اكتب رموًزا خاصة �ف

ي برنامج مايكروسوفت وورد. 	
ا �ف

ً
افتح مستنًدا فارغ

اكتب الجملة باستخدام لوحة المفاتيح، ثم استخدم مفتاح Shift لكتابة جميع الرموز الخاصة المطلوبة التالية: 	
الفاصلة بعد الكلمة األويل.•	
ي نهاية الجملة.•	

النقطة �ف
الهمزة.•	

ما المفتاحان المستخدمان لكتابة كل رمز من الرموز التالية؟ 	

Shift + > الفاصلة

Shift + Κ النقطة

Shift + H الهمزة

كتابة الرموز الخاصة

تدريب 4

55 54
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الوحدة الثانية/ الدرس الثالث

تنسيق النص

وصف الدرس
الهــدف مــن هــذا الــدرس هــو أن يتعلــم الطلبــة أساســيات تطبيــق تنســيق النصــوص عــىل المســتندات مــن خــالل 
قيــم والتعــداد النقــ�ي وإدراج  ف النصــوص وتطبيــق الرت تعلــم مهــارات مهمــة مثــل: تغيــري خصائــص الخــط وتميــري

الرمــوز والبحــث عــن النــص، وكيفيــة حفــظ المســتند وفتحــه.

م
ُّ
نواتج التعل

تطبيق التنسيق الغامق والمائل والتسطير.	 

تمييز النص.	 

تغيير خصائص الخط.	 

تطبيق التعداد النقطي أو الترقيم على النص.	 

إدراج الرموز في المستندات.	 

البحث عن كلمة في المستند.	 

التراجع باستخدام زر التراجع.	 

التحكم بحجم المستند باستخدام شريط التكبير والتصغير.	 

حفظ المستند وفتحه وغلقه.	 

الدرس الثالث

عدد الحصص الوحدة الثانية: العمل عىل النص
الدراسية

2الدرس الثالث: تنسيق النص
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ة   نقاط مهمَّ

ــا تحديــد النــص المــراد تنســيقه قبــل إجــراء أي تغييــرات. وّضــح لهــم أن عــدم تحديــد النــص 	 
ً
ينســى بعــض الطلبــة أحيان

يمنــع إجــراء أي تغييــرات علــى النص.
بّيــن للطلبــة إمكانيــة إجــراء أكثــر مــن تنســيق علــى كلمــة أو جملــة فــي وقــت واحــد. مثــل تنســيق كلمــة أو جملــة بخــط 	 

مائــل وغامــق ومميــز. 
قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي العثــور علــى زر "تراجــع" للتراجــع عــن العمليــات التــي أجراهــا. إذا كان األمــر 	 

كذلــك، فذكرهــم أنــه يمكنهــم العثــور عليــه فــي الزاويــة اليمنــى العليــا ضمــن عالمــة تبويــب ملــف.
مــن المهــم تذكيــر الطلبــة بحفــظ التعديــالت بيــن فتــرة وأخــرى تالفًيــا لفقــد العمــل عنــد إغــالق الجهــاز المفاجــئ أو 	 

غيــره، وكذلــك ضــرورة حفــظ الملــف باســم يســهل الرجــوع لــه. 

التمهيد   

 إيل بعــض 
ً
ي تحضــري الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

يمكن للطالب الوصول لمستندات هذا الدرس من خالل الكتاب الرقمي على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G4.S1.U2.L3.A.docx

 	G4.S1.2.3_التغيرات_المناخية.docx

يستطيع الطلبة كذلك إيجاد ملف التعلم الذاتي وتنزيله من الكتاب الرقمي المتوفر في منصة عين اإلثرائية.	 
بّيــن الهــدف مــن الــدرس إلثــارة اهتمــام الطلبــة بتنســيق النــص ومــا ســيؤول إليــه شــكل النــص بعــد اســتخدام برنامــج 	 

مايكروســوفت وورد.
لمســاعدة الطلبــة علــى فهــم ذلــك وتصــور الطــرق المختلفــة لتنســيق مســتند، اعــرض أمثلــة لمســتندات ســبق أن 	 

أعددتهــا بتنســيقات مختلفــة. كمــا يمكنــك أيًضــا عــرض المســتند الــذي سيســتخدمونه أثنــاء هــذا الــدرس فــي شــكله 
األولــي وطــرح األســئلة التاليــة عليهــم:

ما التغييرات التي ستقومون بإجرائها على المستند؟ ولماذا؟	 

ما الفائدة من تنسيق المستند؟	 
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خطوات تنفيذ الدرس   

قّســم الطلبــة إلــى مجموعــات تتكــون مــن 2 إلــى 5 	 
طــالب، وّضــح لهــم طريقــة تصّفــح شــريط أدوات 
المختلفــة.  واســتخداماته  وورد  مايكروســوفت 
توجيــه كل  أو  العــرض  جهــاز  اســتخدام  يمكنــك 
الخــاص  الجــزء  الستكشــاف  لوحدهــا  مجموعــة 
واطلــب  األدوات.  شــريط  فــي  النــص  بتنســيق 
فــي  وورد  مايكروســوفت  برنامــج  فتــح  منهــم 
أجهــزة الحاســب الخاصــة بهــم واتبــاع الخطــوات 
الموجــودة فــي كتــاب الطالــب لتطبيــق المهــارات 
األربــــع األولــى التــي تــم تقديمهــا فــي الــدرس وهــي: 
تغييــر نــوع الخــط وتمييــز النــص وكذلــك خيــاري 
التكبيــر والتصغيــر. بعــد ذلــك اطلــب منهــم إكمــال 
التدريــب الثانــي ومطابقــة أيقونات مايكروســوفت 
وورد بوظيفتهــا الصحيحــة. يمكــن اســتخدام هــذا 

المهــارات. لهــذه  تكوينــي  التدريــب كتقييــم 

أكمــل شــرح بقيــة المهــارات، واطلــب مــن الطلبــة 	 
اســتخدام كتــاب الطالــب التبــاع خطــوات تطبيــق 
هــذه المهــارات على مســتند الــدرس، ثم أجب عن 
التدريــب الثالــث للتــدرب علــى تطبيــق المهــارات.

بعــد التمهيــد للموضــوع، اطلــب مــن الطلبــة إكمــال 	 
فهمهــم  مــدى  علــى  للوقــوف  األول  التدريــب 

الــدرس. ألهــداف 
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الرابــع 	  التدريــب  اســتخدم  الحصــة،  نهايــة  فــي 
للموضــوع  واســتيعابهم  الطلبــة  فهــم  لتقويــم 
للمهــارات  وإتقانهــم  أهدافــه  تحقــق  ومــدى 
المســتهدفة. أو تكليــف الطلبــة بتطبيــق التدريــب 
المنــزل. فــي  حاســب  لديهــم  كان  إذا  المنــزل  فــي 

فــي 	  منهــم  المطلــوب  إتمــام  علــى  الطلبــة  شــّجع 
مــن  مختلفــة  أنــواع  وتجربــة  الرابــع  التدريــب 
، شــجعهم 

ً
التنســيقات ثــم إبــداء آرائهــم عنهــا. مثــاًل

علــى:

مــن 	  جــزٍء  لتمييــز  مختلفــة  ألــواٍن  اســتخدام 
النــص.

التبديل بين الخطوط بأحجامها المختلفة.	 

تجربة أنماط العناوين المختلفة وتلوينها.	 

بيان سبب اختيارهم لتنسيٍق معين.	 
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حل التدريبات
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تنسيق النص

تدريب 1

ي معظم األوقات عندما 
ي عالم تطبيقات الحاسب. �ف

ُيعد مايكروسوفت وورد محرر النصوص األكرث شيوًعا �ف
تستخدم مايكروسوفت وورد تحتاج إيل تنسيق المستند بعد كتابته.

ق النص؟    	 نسِّ
ُ
لماذا ن

   
 
ي تنسيق النص؟   	 ماذا يع�ف

   
 
ي مستند؟   	

هل سبق لك تنسيق نص �ف

70

لنطبق مًعا 

نقوم بتنسيق النص ليكون أك�ث وضوًحا وجاذبية

تغي�ي الخط وحجمه ولونه، وإضافة الصور، والرموز وما إىل ذلك

تلميح:

ال  هــذا  لإلجابــات.  احــات  االقرت بعــض  يــىلي  فيمــا 
قــد  الوحيــدة.  الصحيحــة  اإلجابــات  أنهــا  ي  يعــ�ف
كلمــات  باســتخدام  أخــرى  إجابــة  الطلبــة  يعــ�ي 
ومصطلحــات مختلفــة، قــد يكــون ذلــك صحيًحــا إذا 

نفســها.  يهي  للتدريــب  العامــة  النتيجــة  كانــت 
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إنشاء قائمة

تدريب 3

ئ قائمة نقطية  افتح برنامج مايكروسوفت وورد وأن�ش
ألشهر السنة.

غريّ رمز التعداد النق�ي إيل الرمز الذي تريده. 	
	 . غريّ قائمة التعداد النق�ي إيل قائمة تعداد رق�ي

70

تدريب 2

أدوات التنسيق

: ن صورة كل أداة ووظيفتها الصحيحة فيما يىلي صل ب�ي

ف لون النص تميري

غامق

تكبري / تصغري

مائل

تسطري

تراجع

تلميح:

ع الطلبــة عــىل اتبــاع الخطــوات الخاصــة  شــجِّ
إلنشــاء رمــوز التعــداد النقــ�ي إيل مســتند كمــا 
ي كتــاب الطالــب، اطلــب منهــم 

هــو موضــح �ف
. تطبيــق أنــواع مختلفــة مــن التعــداد النقــ�ي
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تدريب 4

ات  التغري عن  مقالٍة  ن�ش  ف  الصحفي�ي أحد  أراد 
ي محتواه، 

المناخية. عىل الرغم من أن النص ممتاز �ف
إال أنه يجب تغيري شكله العام ليبدو بهذا التنسيق.

تنسيق مقالة

ال تنَس أن تضغط عىل 
اجع إذا ارتكبت  زر الرت

 خالل عملك. يجب 
ً
خطأ

عليك التحقق من عملك 
باستمرار، ثم حفظ الملف.

71
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ات_المناخية_ G4.S1.2.3" الموجود داخل مجلد المستندات. 	 افتح  الملف النيصي "التغري
نّسق ما يىلي عىل شكل ُمسطر: 	

العنوان.•	
الجملة الثانية من الفقرة األويل.•	
نسق ما يىلي عىل شكل غامق: 	

العنوان•	
ي الفقرة األويل.•	

نص "االحتباس الحراري" الموجود �ف
نسق ما يىلي عىل شكل مائل: 	

العنوان•	
ة•	 الفقرة األخري
ف العنوان باللون األصفر 	 ّ مري
	 : غري لون النص كما يىلي

الفقرة األويل إيل اللون األزرق•	
ا من اختيارك للفقرة الثانية والثالثة•	

ً
حدد لون

	 : غري حجم النص كما يىلي
حجم خط العنوان إيل 16•	
حجم بقية النص إيل 14•	
غري نوع خط العنوان والفقرات إيل نوع من اختيارك. 	
ا، احفظ ملفك. 	 ً أخري

71

تلميح:

يمكنــك اســتخدام هــذا التدريــب كتدريــب ختــايمي للــدرس للتأكــد مــن قــدرة 
الطالــب  بكتــاب  االســتعانة  منهــم  اطلــب  تعلمــوه.  مــا  تطبيــق  عــىل  الطلبــة 
ات عىل المستند المطلوب  للحصول عىل التوجيهات الالزمة لتطبيق التغيري
تنســيقه. تأكــد مــن وصولهــم إيل المســتند الــذي يحتاجــون إيل تعديلــه وهــو 
ات_المناخيــة_ G4.S1.2.3(. باإلضافــة إيل ذلــك يمكنــك اســتخدام  )التغري
ات_المناخيــة(، وعرضــه أمامهــم مــن  المســتند المنســق )G4.S1.2.3.التغري
ف عــىل التنســيق الــذي  كــري ة وتوجيههــم إيل الرت خــالل جهــاز عــرض أو شاشــة كبــري

ي أثنائــه.
يحتاجــون تطبيقــه قبــل التدريــب أو �ف



الوحدة الثانية/ الدرس الرابع

تنسيق الفقرة

وصف الدرس
الحــدود  وأيًضــا  النــص  عــىل  للمحــاذاة  المختلفــة  االختيــارات  الطلبــة  يفهــم  أن  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الهــدف 

الفقــرات. عــىل  والتظليــل 

م
ُّ
نواتج التعل

تطبيق محاذاة الفقرة إلى اليسار أو اليمين أو الوسط وضبطها.	 

تطبيق تظليل فقرة أو نص.	 

وضع إطار حول الفقرة.	 

ة   نقاط مهمَّ

 	 .)Justify( ــع المختلفــة لتطبيــق خيــارات ضبــط المحــاذاة ـ قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم الطــرق األربـ
 لــكل طريقــة، وبّيــن لهــم أن الفــارق الرئيــس بيــن هــذه الطــرق ال عالقــة لــه بطــول الســطر األخيــر مــن 

ً
اعــرض لهــم أمثلــة

الفقــرة.

قــد يعتقــد بعــض الطلبــة أنــه بعــد اســتخدام مفتاحــي Shift+Enter يمكنهــم تطبيــق أنــواع المحــاذاة المختلفــة علــى 	 
أســطر النــص المعــدل. ذكرهــم أنــه علــى الرغــم مــن وجــود ســطر مختلــف، فــإن النــص الــذي يأتــي بعــد اســتخدام 

Shift+Enter ال يــزال يعتبــر جــزًءا مــن نفــس الفقــرة وســيأخذ نفــس محــاذاة الجملــة أو الفقــرة.

الدرس الرابع

الوحدة الثانية: العمل عىل النص
عدد الحصص 

الدراسية

4الدرس الرابع: تنسيق الفقرة 
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إذا ضغــط الطالــب علــى األزرار إلضافــة إطــار أو تظليــل فــي النــص دون تحديــد كلمــة أو عبــارة فســتكون الفقــرة 	 
ــرة أو مظللــة علــى التوالــي. بّيــن لهــم أن هــذه الطريقــة ســريعة لتنســيق الفقــرة بأكملهــا. أمــا إذا كانــوا  بأكملهــا مؤطَّ
يرغبــون فــي إضافــة إطــار علــى جــزء مــن الفقــرة أو تظليلــه، فيجــب تحديــد النــص الــذي يريدونــه ثــم تطبيــق هــذه 

التغييــرات. هــذه أيًضــا تعــّد فرصــة جيــدة لتوضيــح الفائــدة مــن خيــار التراجــع.

التمهيد   

 إيل بعــض 
ً
ي تحضــري الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــ�ت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

يمكن للطالب الوصول لمستندات هذا الدرس من خالل الكتاب الرقمي على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G4.S1.U2.L4.Adocx

 	G4.S1.2.4_EX2.docx

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G4.S1.2.4_EX1.docx

 	G4.S1.2.4_EX2_final.docx

اســأل الطلبــة عمــا إذا كانــوا قــد اســتخدموا برنامــج مايكروســوفت وورد مــن قبــل لكتابــة خطــاب، وعندمــا يكتبــون 	 
خطــاب، هــل يعرفــون الطريقــة الصحيحــة لمحــاذاة المعلومــات الخاصــة بالمرِســل والمرَســل إليــه وكيفيــة محــاذاة 
الفقــرات؟ ناقــش أهميــة تنســيق النــص بالطريقــة الصحيحــة عنــد إرســال خطــاب أو عند تنفيذ المهام والمشــروعات 

المدرســية. يمكنــك طــرح بعــض األســئلة عليهــم مثــل:

ما هو الشكل المناسب للخطاب؟	 

لماذا من المهم أن يكون للخطاب تنسيق مناسب، خاصة عندما يكون رسمًيا؟	 

مــة بشــكٍل َجّيــد عندمــا 	  ــقة وُمنظَّ لمــاذا تعتقــدون أن مهامكــم ومشــروعاتكم المدرســية يجــب أن تكــون ُمنسَّ
تكــون علــى شــكل نصــوص؟

أخبر الطلبة أنهم سيطبقون تلك المهارات في تدريبات هذا الدرس.	 
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اطلــب مــن الطلبــة فتــح ملــف وورد وكتابــة بعــض 	 
 G4.S1.U2.L4.A النصوص أو اســتخدام مســتند
ثــم  اإلنترنــت.  عبــر  الرقمــي  الكتــاب  فــي  المتوفــر 
فقــرة  فــي  المحــاذاة  تغييــر  كيفيــة  لهــم  وضــح 
باســتخدام كتــاب الطالــب. ناقــش معهــم الحــاالت 
علــى  معينــة،  محــاذاة  فيهــا  يختــارون  قــد  التــي 
ســبيل المثــال: اختيــار المحــاذاة إلــى اليســار عنــد 
المحــاذاة  اختيــار  أو  اإلنجليزيــة،  باللغــة  الكتابــة 
الوســطى عنــد الكتابــة داخــل جــدول؛ حتــى تظهــر 

جيــد. بشــكل  منظمــة  المعلومــات 

مختلــف 	  تظليــل  إضافــة  كيفيــة  للطلبــة  اشــرح 
نفــس  اســتخدام  يمكنــك  فقــرة.  علــى  وحــدود 
المســتند كمــا كان مــن قبــل إلظهــار هــذه المهــارات. 
ناقــش معهــم ســبب اختيارهــم إلضافــة التظليل أو 
الحــدود علــى فقــرة. يمكــن تطبيــق هــذه المهــارات 
المســتند  مــن  علــى جــزء خــاص  الضــوء  لتســليط 
يجــب  خاصــة  نقطــة  أو  مصطلــح  تعريــف  مثــل 

عليهــا. التأكيــد 

خطوات تنفيذ الدرس  

65



حيــث 	  الثانــي،  التدريــب  بــدء  الطلبــة  مــن  اطلــب 
يتكــّون هــذا التدريــب مــن خمســة أجــزاء منفصلــة. 
، اطلــب منهــم فتــح المســتند غيــر المنســق 

ً
بدايــة

الموجــود فــي )G4.S1.2.4_EX2( واطلــب منهــم 
الطالــب  فــي كتــاب  الموجــودة  اإلرشــادات  اتبــاع 
والنصائــح لتنســيق الرســالة حتــى تبــدو فــي شــكلها 

النهائــي كمــا هــو موضــح فــي التدريــب.

حيــث 	  األول  التدريــب  إكمــال  علــى  الطلبــة  حــث 
يمكنهــم ممارســة المهــارات التــي تعلموهــا فــي هــذا 
الــدرس. يمكنــك اســتخدام هــذا التدريــب كتقييــم 
فهمــوا  قــد  الطلبــة  إذا كان  ممــا  للتحقــق  تكوينــي 

للــدرس. جيــًدا النقــاط الرئيســة 
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مــن 	  الثالــث  الجــزء  إكمــال  منهــم  اطلــب  ذلــك  بعــد 
بتطبيــق  المتعلقــة  األســئلة  علــى  واإلجابــة  التدريــب 
مهــارات محــاذاة النــص فــي المســتند. ثــم اطلــب منهــم 
مــن صحــة  وتأكــد  والخطــأ  الصحيحــة  الجمــل  اختيــار 

التدريــب. باقــي  متابعــة  قبــل  إجاباتهــم 

الثانــي 	  الجــزء  إكمــال  علــى  شــّجعهم  ذلــك،  لتحقيــق 
محــاذاة  كيفيــة  عــن  بســؤالهم  وذلــك  التدريــب  مــن 
النــص إلــى الجانــب األيمــن مــن الصفحــة. وعلــى ضــوء 
واطلــب  إضافيــة  مســاعدة  أي  لهــم  قــّدم  اإلجابــات، 
اطلــب  الرســالة.  علــى  األول  التعديــل  إجــراء  منهــم 
الجــزء  هــذا  مــن  األخيــر  الســؤال  عــن  اإلجابــة  منهــم 

اســتخدموها. التــي  الطريقــة  حــول 

اطلــب مــن الطلبــة إكمــال الجــزء األخيــر مــن التدريــب 	 
التظليــل. ومهــارات  الحــدود  يخــص  الــذي 
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برامــج 	  هنــاك  بــأن  للطلبــة  ــح  وضِّ الــدرس،  نهايــة  فــي 
أخــرى ُتســتخدم كبدائــل للبرنامــج الــذي تــم التعــرف 

معهــم.  وناقشــها  اســتعرضها  الــدرس،  أثنــاء  عليــه 

وع الوحدة م�ش
يتعيــن علــى الطلبــة فــي مشــروع هــذه الوحــدة تشــكيل 	 

فــي  مدينتهــم  حــول  يتمحــور  مقــال  وكتابــة  فريــق 
برنامــج مايكروســوفت وورد وتطبيــق جميــع المهــارات 

التــي تعلموهــا فــي هــذه الوحــدة.

وّزع الطلبة في مجموعات من 2-5 طالب، ويمكنك 	 
أيًضــا تخصيــص جائــزة خاصــة ألفضــل مســتند، علــى 
ســبيل المثــال نقطــة إضافيــة فــي الدرجــات أو جائــزة 

أخــرى مــن اختيــارك لتحفيزهــم.

لتحديــد 	   
ً

أواًل كفريــق،  التعــاون  الطلبــة  مــن  اطلــب 
المدينــة التــي ســيختارونها ثــم جمــع المالحظــات مــن 

الفريــق. أعضــاء  جميــع 

فــي 	  الناقــد  تفكيرهــم  اســتخدام  الطلبــة  مــن  اطلــب 
الرمــوز  وإدراج  للمقــال  مناســب  عنــوان  اختيــار 

منــه. معينــة  أجــزاء  لتمييــز  النقطيــة 

إضافيــة 	  وإرشــادات  مســاعدة  أي  للطلبــة  م  قــدِّ
للمهــارات التــي ســيحتاجون إلــى تطبيقهــا، أو األخطــاء 

المشــروع.  مــن  المطلوبــة  األهــداف  أو  اإلمالئيــة 



وفــي النهايــة، راجــع أهــداف الــدرس الرئيســة مــرًة 	 
أخــرى، واختبــر مــدى فهمهــم للمصطلحــات التــي 

تعلموهــا منــه.

ضــع معاييــر مناســبة للتقييــم، وتأكــد مــن أن جميــع المجموعــات تفهــم جيــًدا المطلــوب، وحــدد أيًضــا موعــًدا 	 
لتقديــم المشــروعات ومناقشــتها.
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حل التدريبات

71 70

اكتب النص التايلي 
ونسقه عىل حاسبك.

تنسيق النص

تلميح:

أنــه  ات. الحــظ  التغيــري هــذه  لتطبيــق  الطالــب  بكتــاب  االســتعانة  عــىل  الطلبــة  حــّث 
لــذا مــن األفضــل  التدريــب.  ي هــذا 

البدايــة �ف ف عــىل الطلبــة إنشــاء المســتند مــن  يتعــ�يّ
م أي مســاعدة إذا لــزم األمــر.  ثــم االنتقــال إيل تغيــري التنســيق. قــدِّ

ً
إنشــاء المحتــوى أواًل

75

تدريب 1

لنطبق مًعا 



71

ي
و�ن رسالة بريد إلك�ت

كتبت فتاة رسالة 
ي 

و�ف يد اإللكرت الرب
التالية لصديقتها.

تدريب 2

	 : ق بالشكل التايلي ي محتواه، إال أنه يجب تغيري شكله العام بحيث ُينسَّ
 عىل الرغم من أن النص ممتاز �ف

71 70

تلميح:

 مــن ذلــك اســتخدام 
ً

يمكــن للطلبــة بــداًل
أســمائهم لكتابــة هــذه الرســالة.
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7273 72

ي النهاية؟ )اكتب رقمها(.............................
ي ستستخدمها �ف ما الطريقة ال�ت

ي الصورة أعاله، الحظ مكان وضع المؤ�ش وحدد إذا كانت اإلجابة صحيحة أم خطأ
خطأصحيحة�ف

إذا قمت بالضغط عىل 
أيقونة توسيط النص

...

سيتم محاذاة الجملة األويل فقط

سيتم محاذاة السطر األول فقط

سيتم محاذاة الفقرة بأكملها

ي مجلد المستندات واستعد لتنسيق النص. وبشكل أكرث  	
ي غري المنسقة الموجودة �ف

و�ف يد اإللكرت  افتح رسالة الرب
تحديًدا، عليك:

تجربة تنسيق العنوان
هل تعرف كيفية تحريك العنوان إيل الجانب األيمن من الصفحة؟ هناك طريقتان مختلفتان للقيام بذلك. حاول 

ي النهاية أيهما أفضل بالنسبة لك.
تجربتهما وقرر �ف

1. استخدام مفتاح المسافة لنقل كل عنوان إيل موضعه الصحيح.

. ف بالضغط عىل  2. تحديد العنوان ومحاذاته إيل اليم�ي

ي محاذاة النص
استمر �ن

 من أجل تطبيق أي تنسيق؟  	
ً

وري تحديد النص الخاص بك أواًل  هل تعرف كيفية محاذاة النص؟ هل من ال�ف
ي ستساعدك عىل تطبيق المحاذاة الصحيحة. أجب عن األسئلة التالية ال�ت

تلميح:

إذا كانــت إجابــات الطلبــة مختلفــة، وّضــح 
أفضــل  الثانيــة  الطريقــة  ســبب كــون  لهــم 

ألنهــا أكــرث دقــة وتســتغرق وقًتــا أقــل.
2
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7373 72

ن النتيجة والزر المستخدم صل ب�ي

تحديد النص +  + 
 الرياض 

15 صفر 1442ه

تحديد النص +  + 
الرياض

15 صفر 1442ه

تحديد النص + 
الرياض

15 صفر 1442ه

تحديد النص +  + 
الرياض

15 صفر 1442ه

ماذا عن الحدود والتظليل؟
ي يجب عليك استخدامها للحصول  	  تجعل الحدود والتظليل النص يبدو بشكل أفضل. هل تعرف األزرار ال�ت

عىل النتيجة المرجوة؟

78

يد  	  واآلن طّبق ما تعلمته لتنسيق رسالة الرب
. ي لتبدو عىل الشكل التايلي

و�ف اإللكرت

تلميح:

ي 
يجــب عــىل الطلبــة اإلجابــة عــن األســئلة �ف

تعديــل  ي 
�ف البــدء  قبــل  لــذا  التدريــب.  هــذا 

إجاباتهــم. مــن صحــة  تأكــد  المســتند، 



وصف الوحدة
عزيزي المعلم

ي هــذه الوحــدة عــى مفهــوم حــل المشــكالت. ويتعلمــون عــى وجــه التحديــد كيفيــة تحليــل المشــكلة 
يتعــرف الطلبــة �ف

الرئيســة إىل مشــكالت فرعيــة والوصــول إىل حلهــا بتطبيــق خوارزميــة الحــل وبرمجتهــا. يتعرفــون أيًضــا عــى أساســيات 
ف وإضافــة خاصيــة  ي ســكراتش لتحريــك كائــن معــني

بيئــة ســكراتش )Scratch(، ويقومــون بكتابــة برنامجهــم األول �ف
هــا.  ي بيئــة ســكراتش وكيفيــة تغي�ي

التحــدث والصــوت لــه، ويتعرفــون أيًضــا عــى مفهــوم الخلفيــة )Backdrop( �ف

م
ُّ
نواتج التعل

وصف الخوارزمية الخاصة بحل مشكلة محددة.	 

مجية.	  استكشاف بيئة سكراتش ولبناتها ال�ب

ي سكراتش.	 
تغي�ي الخلفية �ف

ي سكراتش باتجاهات مختلفة.	 
تحريك الكائن �ف

 	. ي
كتابة سيناريو لتشغيل مقطع صو�ت

 الوحدة الثالثة

مجة العمل مع ال�ب

الدروس

مجة الوحدة الثالثة: العمل مع ال�ب
عدد الحصص 

الدراسية

)Scratch( 2الدرس األول: أساسيات سكراتش

مجية : استخدام اللبنات ال�ب ي
2الدرس الثا�ف

وع الوحدة 1م�ش

5إجماىلي عدد حصص الوحدة الثالثة
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المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي الفصل الدرايسي األول
الصف الرابع االبتدا�ئ

األدوات واألجهزة

جهاز حاسب	 

 	)Scratch( برنامج سكراتش
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الوحدة الثالثة/ الدرس األول

)Scratch( أساسيات سكراتش

وصف الدرس
عــى  والتعــرف   ، ي الحاســو�ب التفكــ�ي  مهــارات  اســتخدام  مــن  الطلبــة  يتمكــن  أن  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الهــدف 

مجيــة. ال�ب ِبَناِتَهــا 
َ
ول ســكراتش  بيئــة  أساســيات 

م
ُّ
نواتج التعل

وصف الخوارزمية الخاصة بحل مشكلة محددة.	 

استكشاف بيئة سكراتش ولبناتها البرمجية.	 

تغيير الخلفية في سكراتش.	 

ة   نقاط مهمَّ

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي التمييــز بيــن األجــزاء المختلفــة لواجهــة ســكراتش مثــل )المنصــة ومنطقــة 	 
البرمجــة ولوحــة اللِبَنــات البرمجــة وغيرهــا(. اشــرح كمــا هــو موضــح بكتــاب الطالــب اســتخدام كل جــزء. بعــد ذلــك 
أثنــاء إنشــاء وتشــغيل أول مقطــع برمجــي للنظريــة، تأكــد مــن أن توضــح للطلبــة جانــب مــن واجهــة ســكراتش التــي 

تعمــل عليهــا فــي كل مرحلــة.

قــد ال يســتطيع بعــض الطلبــة التمييــز بيــن وظيفــة عالمــات التبويــب المختلفة مثل: )المظاهــر، والمقاطع البرمجية 	 
وغيرهــا(. وضــح لهــم كيفيــة اســتخدام عالمــات التبويــب مــن خــالل إجــراء بعــض التعديــالت عليهــا، وامنحهــم وقًتــا 

الستكشــافها وتطبيــق أي تغييــر.

 فــي البحــث عــن كائــن أو خلفيــة معينــة فــي المكتبــات. اشــرح لهــم أن الكائنــات 	 
ً
قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة

 الضغــط علــى 
ً

الموجــودة فــي مكتبــة ســكراتش منظمــة فــي فئــات. أذكــر لهــم أنــه ســيكون مــن األســهل عليهــم أواًل
الفئــة التــي قــد ينتمــي إليهــا الكائــن المحــدد ثــم البحــث عنــه.

الدرس األول

مجة الوحدة الثالثة: العمل مع ال�ب
عدد الحصص 

الدراسية
)Scratch( 2الدرس األول: أساسيات سكراتش
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التمهيد   

 إىل بعــض 
ً
ي تحضــ�ي الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت
ي الــدرس.

النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

قّدم الدرس من خالل إثارة اهتمام الطلبة حول مفهوم الخوارزميات وتنفيذ بعض العمليات البرمجية البسيطة.	 

 ساعد الطلبة في التعرف على مفهوم الخوارزمية، وذلك بطرح بعض األمثلة من الحياة الواقعية مثل:	 

إلــى 	  قســمتوها  هــل  بذلــك؟  قمتــم  معقــدة؟ كيــف  مســألة  بحــل  أو  بمهمــة صعبــة  قمتــم  أن  ســبق  هــل 
صغيــرة؟ خطــوات 

هل سمعتم سابًقا بمصطلح "خوارزمية"؟	 

هل سبق لكم إنشاء برنامج؟ ما وظيفته؟	 

ــم طريقــة برمجــة 	 
ّ
يمكننــا اســتخدام العديــد مــن التطبيقــات المختلفــة إلنشــاء البرامــج. فهــل ترغبــون بتعل

قطــة تتحــرك وتتحــدث وتصــدر صوًتــا مــن اختيــارك؟

خطوات تنفيذ الدرس   

ابــدأ نقاشــك مــع الطلبــة حــول أهميــة التخطيــط وضــرورة اتخــاذ خطــوات 	 
محــددة فــي حياتهــم اليوميــة. اشــرح مفهــوم الخوارزميــة مــن خــالل طــرح 
ســاعد  الطالــب.  فــي كتــاب  باألمثلــة  مســتعيًنا  الواقعيــة،  األمثلــة  بعــض 

الطلبــة علــى إنشــاء الخوارزميــات لبعــض األمثلــة الســابقة.

الطالــب، 	  فــي كتــاب  الوصــول  اتجاهــات  مثــال  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
حّفــز الطلبــة علــى وصــف المســار مــن الفصــل إلــى ســاحة المدرســة. بعــد 
ذلــك ســاعدهم فــي تقســيمها إلــى خطــوات صغيــرة وإنشــاء خوارزميــة لهــذا 
رهــم بــأن الخوارزميــة يجــب أن تكــون واضحــة بمــا فيــه الكفايــة 

ّ
المســار. ذك

بحيــث يمكــن ألي شــخص اســتخدامها إليجــاد ســاحة المدرســة.

الثالــث 	  التدريــب  إكمــال  الطلبــة  مــن  اطلــب  للموضــوع،  التمهيــد  بعــد 
الــدرس. ألهــداف  فهمهــم  مــدى  علــى  للوقــوف 
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اذكــر للطلبــة أن ســكراتش هــي لغــة برمجــة بســيطة تســتخدم أوامــر لبنــات 	 
ـع  ـ ـ برمجيــة إلنشــاء قصــص متحركــة، وألعــاب تفاعليــة، ورســومات، ومشــاريـ

ابتكاريــة أخــرى.

اشرح لهم أن الشخصية الرئيسة في البرنامج هي القطة وأنهم سيتعلمون 	 
أن  أخبرهــم  األصــوات.  بعــض  وتشــّغل  وتتحــرك  تتحــدث  جعلهــا  كيفيــة 
هنــاك العديــد مــن الكائنــات المتاحــة لهــم الســتخدامها فــي الــدرس القــادم.

البيئــة 	  مكونــات  علــى  الطلبــة  وعــّرف  الطالــب،  بإرشــادات كتــاب  اســتعن 
وأدواتــه  البرنامــج  الستكشــاف  وجههــم  ثــم  ســكراتش.  فــي  البرمجيــة 

. لمختلفــة ا

ــا عديــدة إلنشــاء مقطــع برمجــي فــي ســكراتش. 	 
ً
أخبــر الطلبــة أن هنــاك طرق

المقاطــع  تخزيــن  وســيتم  اإلنترنــت،  عبــر  منصــة  علــى  ســيعملون  وأنهــم 
البرمجيــة علــى أجهــزة الحاســب الخاصــة بهــم؛ حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول 

إليهــا بعــد ذلــك، لذلــك عليهــم إنشــاء مجلــد لتخزيــن مشــروعاتهم.

قــدم للطلبــة شــريط أدوات ســكراتش. اشــرح لهــم أنــه- علــى غــرار التطبيقات 	 
األخــرى- يحتــوي أيًضــا علــى عــدد مــن خيــارات القائمــة المتاحــة فــي الجــزء 
العلــوي مــن نافذتــه. اطلــب منهــم استكشــاف القوائــم أثنــاء وصــف كيفيــة 

اســتخدام كل مكــون.

أشــر إلــى أن الكائــن ســيتبع أي مقطــع برمجــي يقــوم الطلبــة بإنشــائه فــي 	 
منطقــة البرمجــة وينّفــذ األحــداث فــي المنصــة.

الطلبــة تحديــد 	  مــن  اطلــب  المنصــة.  قــّدم مكونــات  المرحلــة  هــذه  فــي 
الطبيعــي. الوضــع  إلــى  إعادتهــا  ثــم  الشاشــة  بكامــل  المنصــة  عــرض  خيــار 

أنــه يمكنهــم تغييــر موقــع الكائــن علــى المنصــة. شــجعهم 	  اذكــر للطلبــة 
علــى الضغــط علــى الكائــن وتحريكــه حــول الجــزء الرئيــس عندمــا يكــون 

حجــم المنصــة علــى الشاشــة طبيعًيــا.
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 عىل خوارزمية 
ً

اكتب مثااًل
من حياتك اليومية.

ي المنصة الموجودة أدناه تم تغي�ي الخلفية. 
 �ف

هل يمكنك تحديد أي خلفية تم استخدامها؟

اكتب خوارزمية تمثل الخطوات 
الواجب اتباعها لتنظيف أسنانك.

 ما اسم الخلفية؟
________________

وًعا جديًدا بهذه الخلفية. ئ م�ش < أن�ش

.” ي وع باسم “مزرع�ت < احفظ الم�ش

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

الخوارزمية األوىل:

تدريب 3

تدريب 4

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

الخوارزمية الثانية:

الخوارزميات

الخلفية

أهــداف 	  تحقــق  مــن  للتأكــد  الرابــع  التدريــب  اســتخدام  يمكنــك 
عــن  ســكراتش  مكتبــة  فــي  البحــث  مــن  الطلبــة  ليتمكــن  الــدرس 
خلفيــة محــددة واســتخدامها فــي مشــروعهم، ويمكنــك أيًضــا تعييــن 

منزلــي. التدريــب كواجــب  هــذا 

أخــرى 	  بخلفيــة  المنصــة  خلفيــة  تغيــ�ي  إمكانيــة  للطلبــة  ــح  وضِّ
أو  جديــدة،  واحــدة  رســم  خــالل  مــن  أو  المكتبــة،  مــن  يختارونهــا 
كتــاب  إرشــادات  التبــاع  وجههــم  حاســبهم.  مــن  صــورة  بتحميــل 
الطالــب عنــد إضافــة خلفيــة جديــدة للمنصــة. وحثهم عــى التطبيق 
المكتبــة.  ي 

�ف الموجــودة  المختلفــة  الفئــات  واستكشــاف  العمــىي 
خلفيــة  عــى  فيهــا  ون  يعــ�ث ي  الــيت الفئــة  حــول  ذلــك  بعــد  اســألهم 
، أو اطلــب منهــم إضافــة خلفيــة مخصصــة 

ً
للصحــراء أو الغرفــة مثــا

المكتبــة. مــن 

أهميــة حفــظ 	  لهــم  اشــرح  األول،  لمشــروعهم  الطلبــة  إنشــاء  بعــد 
مشــروعاتهم  إعطــاء  ضــرورة  علــى  لهــم  ــد 

ِّ
أك وتنظيمــه.  عملهــم 

أســماء دالــة علــى محتواهــا للتمكــن مــن العثــور عليهــا بســهولة فــي 
لهــا.  الحاجــة  عنــد  المســتقبل 

الــدرس مــن فهــم جميــع الطلبــة للخطــوات واتباعهــا 	  أثنــاء  تحقــق 
منهــم. يحتاجهــا  لمــن  المســاعدة  وقــدم  بشــكل صحيــح، 

الالزمــة 	  التغييــرات  وأجــر  الــدرس  الطلبــة ألجــزاء  فهــم  مــن  تحقــق 
التدريــس. عمليــة  لتحســين 

التدريــب األول حيــث يمكنهــم ممارســة 	  إكمــال  الطلبــة علــى  حــث 
المهــارات التــي تعلموهــا فــي هــذا الــدرس. حفزهــم علــى استكشــاف 

واجهــة ســكراتش إلنشــاء المشــروع.

يمكنــك تعييــن التدريــب الثانــي كواجــب منزلــي حتــى يتمكــن الطلبــة 	 
مــن التــدرب عليــه.
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ي سكراتش 
وًعا جديًدا �ف ئ م�ش  أن�ش

ي الصورة.
 واجعله يبدو كما �ف

 حّرك الكائن إىل منتصف المنصة.
وعك “الفضاء” واحفظه. َسمِّ م�ش

ي سكراتش 
وًعا جديًدا �ف ئ م�ش  أن�ش

ي الصورة. حّرك 
واجعله يبدو كما �ف

الكائن إىل الجانب األي� من ملعب 
وعك “كرة  كرة القدم. َسمِّ م�ش

وع. القدم”، واحفظ الم�ش

تدريب 2

92

حل التدريبات

وع إنشاء وحفظ م�ش

تدريب 1

لنطبق مًعا 

80

تلميح:

وجــه الطلبــة عــى اتبــاع خطــوات إضافــة 
وع كمــا هــو موضــح  خلفيــة وحفــظ المــ�ش

ي كتــاب الطالــب.
�ف



اكتب خوارزمية 
تمثل الخطوات 
الواجب اتباعها 

لتنظيف أسنانك.

تدريب 3

93

الخوارزميات

 عى 
ً

اكتب مثااًل
خوارزمية من 

حياتك اليومية.

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

الخوارزمية الثانية:الخوارزمية األوىل:

تدريب 4
الخلفية

ي المنصة الموجودة أدناه تم تغي�ي الخلفية. 
 �ف

هل يمكنك تحديد أي خلفية تم استخدامها؟

 ما اسم الخلفية؟
________________

وًعا جديًدا بهذه الخلفية. ئ م�ش 	 أن�ش
.” ي وع باسم “مزرعيت 	 احفظ الم�ش
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تلميح:

يمكنــك أن تختتــم الــدرس بهــذا التدريــب للتأكــد مــن قــدرة الطلبــة عــى 
تطبيــق مــا تعلمــوه. اطلــب منهــم االســتعانة بكتــاب الطالــب إذا لــزم األمــر 

ي مكتبــة ســكراتش للعثــور عــى اســم الخلفيــة. 
والبحــث �ف

تلميح:

أن  ي  يعــيف هــذا ال  حــة.  إجابــة مق�ت يــىي  فيمــا 
هــذه يهي اإلجابــة الصحيحــة الوحيــدة. قــد 
باســتخدام  أخــرى  إجابــة  الطلبــة  يعــ�ي 
خطــوات وعبــارات مختلفــة تحقــق النتيجــة 

نفســها.

1. بلل فرشاة األسنان.

2. ضع معجون األسنان عىل الفرشاة.

3. نظف أسنانك بالفرشاة بعناية.

4. تمضمض فمك بالماء.



ي
الوحدة الثالثة/ الدرس الثا�ن

مجية استخدام اللبنات ال�ب

وصف الدرس
مجيــة المختلفــة وطريقــة عملهــا وكيفيــة  الهــدف مــن هــذا الــدرس هــو أن يتعــرف الطلبــة عــى فئــات اللِبَنــات ال�ب
ي ســكراتش يجعــل الكائــن يتحــدث ويتحــرك، 

ــم الطلبــة عــى وجــه التحديــد إنشــاء برنامــج �ف
ّ
اســتخدامها. يتعل

وينتــج مؤثــرات صوتيــة.

م
ُّ
نواتج التعل

تحريك الكائن في سكراتش باتجاهات مختلفة.	 

كتابة سيناريو لتشغيل مقطع صوتي.	 

ة   نقاط مهمَّ

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي التمييــز بيــن فئــات اللِبَنــات البرمجيــة وعملياتهــا. ِصــف الفئــات المســتخدمة 	 
فــي هــذا الــدرس بشــيء مــن التفصيــل واشــرح للطلبــة أنهــم سيستكشــفون باقــي فئــات اللِبَنــات فــي الــدروس القادمــة.

ِبَنــة 	 
ّ
قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي إنشــاء مقطــع برمجــي جديــد. اشــرح للطلبــة أن عليهــم عنــد إضافــة الل

ِبَنــة البرمجيــة الســابقة. اســمح لهــم 
ّ
ِبَنــة باالندمــاج أســفل الل

ّ
الضغــط باســتمرار علــى الفــأرة مــع تحريكهــا للســماح لل

بتجربــة هــذا األمــر فــي البرنامــج بأنفســهم للتمكــن مــن المهــارة.

ي
الدرس الثا�ن

مجة عدد الحصص الوحدة الثالثة: العمل مع ال�ب
الدراسية

مجية : استخدام اللبنات ال�ب ي
3الدرس الثا�ف
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العمريــة ال يســتطيع 	  المرحلــة  فــي هــذه  لبنــة االســتدارة.  فــي اســتخدام  الطلبــة صعوبــة أخــرى  قــد يواجــه بعــض 
الطلبــة اســتيعاب مفهــوم الدرجــات، لذلــك وّضــح لهــم أن الدرجــات تقيــس مقــدار دوران شــيء مــا مــن صفــر إلــى 
 أو نصــَف دورٍة أو ُربَعهــا. كمــا يمكــن أن تدعــو الطلبــة 

ً
360 درجــة. ثــم اعــرض عــدد الدرجــات التــي تكــّون دورًة كاملــة

إلــى إنشــاء جــدول صغيــر بهــذه القيــم واســتخدامه عنــد الضــرورة.

التمهيد   

 إىل بعــض 
ً
ي تحضــ�ي الــدرس واإلعــداد لــه إضافــة

ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة فيــه.

ــم البرمجــة باســتخدام ســكراتش فــي إنشــاء رســوم متحركــة قصيــرة. 	 
ّ
م هــدف الــدرس بإثــارة اهتمــام الطلبــة لتعل قــدِّ

ولهــذا يمكنــك أن تطــرح عليهــم أســئلة مثــل:

ماذا تعرفون عن الرسوم المتحركة؟ ما الرسوم المتحركة المفضلة لديكم؟	 

هل تتذكرون ما الشخصية االفتراضية لبرنامج سكراتش؟	 

أحــداث الرســوم المتحركــة تحــدث فــي أماكــن مختلفــة. كيــف يمكــن جعــل كائــن القطــة يتحــرك إلــى أماكــن 	 
مختلفــة فــي ســكراتش؟

هل تتذكرون أين يمكن أن نجد الخلفيات في سكراتش؟ حدد ذلك.	 

ا علــى شــكل قطــة. مــا األشــياء التــي ســتكون القطــة قــادرة علــى القيــام بهــا؟ المشــي، 	 
ً
ستنشــئ رســًما متحــرك

التحــدث، عمــل ضوضــاء، أم كل مــا ســبق؟

خطوات تنفيذ الدرس   

فــي 	  البرمجيــة  اللِبَنــات  أن  للطلبــة  ووّضــح  الطالــب،  بكتــاب  اســتعن 
المختلفــة  اللبنــات  لهــم  ــح  وضِّ مختلفــة.  بألــوان  تتميــز  ســكراتش 

.)Say( قــل  لبنــة  عمــل  لهــم كيفيــة  واشــرح 
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ــح للطلبــة أن عليهــم عنــد إضافــة اللِبَنــات البرمجيــة االســتمرار 	  وضِّ
بالضغــط علــى الفــأرة أثنــاء تحريكهــا للســماح للبنــة باالندمــاج أســفل 

اللِبَنــات البرمجيــة الســابقة. 

حفّزهــم علــى التجربــة بأنفســهم بإضافــة لِبَنــات برمجيــة فــي منطقــة 	 
البرمجــة النصيــة.

عمليــة 	  أن  لهــم  اشــرح  األول،  لبرنامجهــم  الطلبــة  إنشــاء  أثنــاء 
البرمجــة فــي ســكراتش يجــب أن تبــدأ دائًمــا بلبنــة برمجيــة مــن فئــة 
"األحــداث"، وهكــذا عندمــا يقــع الحــدث يتــم تنشــيط لبنــة الحــدث 

الخاصــة. وبرمجتهــا  العالقــة  ذات 

ه علــى الطلبــة أن البرنامــج يبــدأ تنفيــذه كالخوارزميــة عمودًيــا، أي 	  نــوِّ
أن أوامــر البرنامــج ُتنفــذ واحــدة تلــو األخــرى مــن األعلــى إلــى األســفل.

مفهــوم 	  علــى  عّرفهــم  الكائــن،  اســتدارة  حــول  الطلبــة  نقــاش  أثنــاء 
الدرجــات.

ــح لهــم أن الدرجــات تقيــس مقــدار دوران شــيء مــا مــن صفــر إلــى 	  وضِّ
ــح عــدد الدرجــات التــي تصنــع ربــــع ونصــف ودورة  360 درجــة، ووضِّ
. دع الطلبــة يجربــون قيًمــا مختلفــة لزاويــة الــدوران ومالحظــة 

ً
كاملــة

انعطــاف الكائــن فــي كل حالــة.

اعــرض لهــم لوحــة الصــوت واشــرح كيفيــة إضافــة مقطــع صوتــي 	 
إلــى البرنامــج. وبعــد االنتهــاء مــن إضافــة المقطــع الصوتــي، شــّجع 
تغييــرات علــى  إجــراء  مــن خــالل  بأنفســهم  التجريــب  الطلبــة علــى 
البرنامــج فــي منطقــة البرمجــة، وعلــى تجربــة خيــارات الصــوت مــن 
تطلــب  أن  المثــال  ســبيل  علــى  يمكنــك  األصــوات.  تبويــب  عالمــة 
الصوتــي  بالمقطــع  الخاصــة  الصوتيــة  المؤثــرات  تغييــر  منهــم 

البيانــي. مخططــه  وعلــى  عليــه  التغّيــر  ومالحظــة 

ختامــي 	  كتدريــب  للــدرس  الخامــس  التدريــب  اســتخدام  يمكنــك 
للتأكــد مــن تحقــق أهــداف الــدرس ومــن قــدرة الطلبــة علــى تطبيــق 
المهــارات التــي تعلموهــا، كمــا يمكنــك تعييــن هــذا التدريــب كواجــب 

منزلــي إذا توفــرت أجهــزة الحاســب للطلبــة فــي منازلهــم.
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وع الوحدة م�ش

يســاعد مشــروع الوحــدة الطلبــة علــى تطبيــق المهــارات التــي تعلموهــا 	 
فــي الوحــدة.

فــي هــذا المشــروع، يعمــل الطلبــة فــي مجموعــات ويقومــون بإنشــاء 	 
أشــكال مصغــرة فــي برنامــج ســكراتش.

ِعــدَّ المعاييــر المناســبة لتقييــم المشــروع وأطلع الطلبــة عليها، وحدد 	 
َ
أ

وقًتا لتســليم المشــروع وعرضه.
وذلــك 	  الوحــدة  فــي  النظــري  الجــزء  مراجعــة  علــى  الطلبــة  ع  شــجِّ

يجعــل  برنامــج  إلنشــاء  وتطبيقهــا  المكتســبة  المعرفــة  بيــن  للجمــع 
المســرح. علــى  الصــوت  وتشــغل  وتتحــرك  تتكلــم  القطــة 

ز الطلبة على اختيار الحيوانات التي يمكن أن تعيش في مزرعة.	  حفِّ
راجــع األهــداف الرئيســة للوحــدة، واختبــر فهمهــم للمصطلحــات التــي 	 

تعلموهــا منها.
ع الطلبــة علــى تعييــن 	  أثنــاء اســتخدام لبنــة قــل ) ( لمــدة ) ( ثانيــة، شــجِّ

المــدة الزمنيــة المطلوبــة حتــى يتمكنــوا مــن قــراءة النص المحــدد داخل 
الفقاعة.

ر الطلبة بتسمية المشروع وحفظه.	 
ِّ
ذك

إىل  يحتــاج  لمــن  إرشــاداتك  م  وقــدِّ صحيــح،  بشــكل  واتباعهــا  للخطــوات  الطلبــة  جميــع  فهــم  مــن  الــدرس  أثنــاء  تحقــق 
التدريــس  ي عمليــة 

ات مطلوبــة �ف تغيــ�ي أي  تماًمــا، ونفــذ  الطلبــة  يفهمــه  لــم  الــدرس  ي 
أي جــزء �ف مــن  المســاعدة. تحقــق 

ذلــك. ي 
�ف قصــور  أي  لمعالجــة 

أخــرى، واختبــر 	  مــرًة  الرئيســة  الــدرس  أهــداف  راجــع  النهايــة،  وفــي 
منــه. تعلموهــا  التــي  للمصطلحــات  فهمهــم  مــدى 
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صل كل أمر بفئته المناسبة. استعن 
بحاسبك للوصول إىل اإلجابة الصحيحة.

102

حل التدريبات

اجعل القطة تتحرك 30 خطوة.أضف صوت العصفور.ستتحدث القطة بعبارة “لنستمع لصوت العصفور”.

تدريب 2

ي سكراتش.
وًعا جديًدا �ف ئ م�ش أن�ش

تدريب 1

لنطبق مًعا 

86

لوحة اللبنات

ي إنشاء مقطع برم�ب

تلميح:

شّجع الطلبة عى فتح سكراتش 
إلكمال التدريب.

تلميح:

أجــل  مــن  بالخطــوات  الطلبــة  ــر 
ِّ
ذك

الجديــد. وع  المــ�ش حفــظ 



ة تقول “السالم عليكم”،  ئ مقطًعا برمجًيا لقطَّ أ ن�ش
ي النهاية 

ثم تتحرك مسافة 30 خطوة لألمام. �ف
احفظ عملك.

تدريب 3

ي اتجاه عقارب 
ئ مقطًعا برمجًيا لقطة تتحرك �ف أن�ش

الساعة 40 درجة ثم اجعلها تقول “أنا أستدير”. 
احفظ عملك.

تدريب 4

103

هة”. ف اجعل القطة تقول “لنقم ب�ف

أضف مقطًعا صوتًيا من المكتبة للقطة.

اجعل القطة تتحرك مسافة 200 خطوة. 

وع. احفظ الم�ش

تدريب 5
. ي وع نزهيت  أكمل م�ش
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تلميح:

ي مكتبــة صــور 
	  شــّجع الطلبــة عــى البحــث �ف

ي ســكراتش للعثــور عــى الصــورة 
الخلفيــة �ف
المحددة.

مــن  صــوت  إضافــة  عــى  الطلبــة  	  شــّجع 
نامــج. ال�ب إىل  اختيارهــم 



88
106

اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
السؤال األول

خطأ صحيحة : حدد الجمل الصحيحة والخطأ فيما ييلي

تعليمات محددة واتخاذ  اتباع  الذي يمكنه  ونية  أنواع األجهزة اإللك�ت 1.  الحاسب هو أحد 
القرارات والقيام بالكث�ي من األمور المفيدة.

2. ُيعد صندوق الحاسب من األجهزة الملحقة به.

ات الصوت من أجزاء الحاسب. 3. ُتعد مك�ب

4.  يمكنك استخدام الميكروفون لسماع المقاطع الصوتية من الحاسب.

ي ملحٍق 
و�ن إلك�ت النصوص واألرقام والصور والرسومات باستخدام جهاٍز  5.  يمكنك طباعة 

بالحاسب يسىم الطابعة.

يط المهام، ومساحة العمل، وبعض الرموز، وزر ابدأ.  6. يتكون سطح المكتب من �ش

ي دائًما رسومات أفضل. 7. الدقة العالية للشاشة تع�ن

ات  الصوت من مك�ب الصوت عىل حاسبك يهي ضبط  لتغي�ي مستوى  الوحيدة  8.  الطريقة 
الصوت نفسها.

يط المهام. ي �ش
9.  ال يمكنك الوصول إىل ملفاتك باستخدام الزر "ابدأ" �ن

ي الحاسب الخاص بك باستخدام تطبيق ويندوز الحصول عىل 
10.  يمكنك حل المشاكل �ن

التعليمات.
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ي
السؤال الثا�ن

خطأ صحيحة : حدد الجمل الصحيحة والخطأ فيما ييلي

.Alt + Enter 1. يمكن تغي�ي لغة لوحة المفاتيح بالضغط عىل مفتايحي

2. يمكن استخدام مفتايحي Backspace و Delete لحذف النص.

.  Fill 3. إلضافة تظليل إىل الفقرة اضغط عىل مفتاح

ية. ن 4. يجب الضغط عىل Shift + الحرف لكتابة حرف كب�ي باللغة اإلنجل�ي

ن النص هو زر لون الخط. 5. الزر الذي يسمح لك بتمي�ي

يط الرئييسي عىل أوامر للتحكم بمحاذاة  ي عالمة تبويب ال�ش
6.  تحتوي مجموعة "الخط" �ن

النص.

السؤال الثالث
ي المخطط أدناه بالوظيفة الصحيحة:

ِامأل الفراغات �ن

1. محاذاة النص

2. إضافة الحد العلوي للنص.

3. أضف الحدود الخارجية للنص.

4. إضافة حد إىل نص

4

3

2

1
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: اخ�ت اإلجابة الصحيحة فيما ييلي

ُيحذف الحرف الموجود قبل المؤ�ش

1.  عند الضغط عىل مفتاح 
:Delete

ُيحذف الحرف الموجود بعد المؤ�ش

ُيحذف الحرف المحدد فقط

Shift + H

2.  لكتابة الهمزة يجب الضغط 
Shift + Kعىل:

Shift + I

السؤال الرابع

السؤال الخامس
خطأ صحيحة : حدد الجمل الصحيحة والخطأ فيما ييلي

1. الخوارزمية يهي خطوات متسلسلة ومنطقية لحل مشكلة. 

مجية  امج من خالل سحب وإفالت وتركيب اللبنات ال�ب 2.  ُتمكن لغة سكراتش من إنشاء ال�ب
مًعا.

ي سكراتش هو األسد.
ي �ن

ا�ن 3. الكائن الرسويمي االف�ت

4.  تعيطي الخوارزمية نتيجة صحيحة دائًما ح�ت وإن كانت تحتوي أخطاء.

مجة. 5. يتم تحويل الخوارزميات إىل برامج من خالل عملية ال�ب

تلميح:

ســيتم   ، ي
الثــا�ن الســؤال  ي 

�ن أنــه  مالحظــة  يــريحب 
تحديــث حــرف "الهمــزة" ليكــون "األلــف بهمــزة" 

الطالــب. مــن كتــاب  التــاىلي  ي اإلصــدار 
�ن
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السؤال السادس
ِامأل الفراغ باإلجابة المناسبة من الصندوق أدناه:

خطأ صحيحة : حدد الجمل الصحيحة والخطأ فيما ييلي

مجية. ي لوحة اللبنات ال�ب
مجية لها عدة ألوان �ن 1. األوامر ال�ب

. ي 2. ال يمكن إزالة أمر من مقطع برم�ب

ي من مكتبة الكائنات الرسومية.
اد مقطع صو�ت 3. يمكن است�ي

. ي م�ب 4. يمكن إضافة تعليق داخل األمر ال�ب

. 5. يمكن جعل الكائن الرسويمي يتحرك باستخدام لبنة 

السؤال السابع

 
الخوارزمية

  
سكراتش

  
مجة ال�ب

1. ________________ يهي خطوات متسلسلة ومنطقية وواضحة لحل مشكلة ما.

ي يتم فيها تحويل الخوارزمية إىل لغة يفهمها الحاسب تسىم ________________ . 2.  مجموعة اإلجراءات ال�ت

امج من خالل تركيب مجموعة من اللبنات  ة تستخدم إلنشاء ال�ب 3.   ________________ يهي لغة برمجة يس�ي
مجية. ال�ب

الخوارزمية

مجة ال�ب

سكراتش

اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
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